
 

 

Philips
σταθμός σύνδεσης για 
iPod/iPhone/iPad

με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone/iPad
Θύρα USB για φόρτιση
8W, FM, διπλό ξυπνητήρι

AJ7050D
Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

με αυτό το σύστημα σύνδεσης iPod/iPhone/iPad
Φορτίστε το iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής Lightning και ακούστε μουσική με πλούσιο 
και καθαρό ήχο. Αυτό το κομψό ραδιορολόι σας ξυπνάει στην ώρα σας, ενώ διαθέτει και μια 
επιπλέον θύρα USB που σας επιτρέπει να φορτίζετε μια επιπλέον συσκευή.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
• Οδηγός ηχείου νεοδυμίου, για πλούσιο και καθαρό ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 8W RMS
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Εύκολη χρήση
• Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPhone/ iPod όταν είναι συνδεδεμένο
• Πρόσθετη θύρα USB για φόρτιση ενός ακόμα smartphone ή tablet
• Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει 
διακοπή ρεύματος

• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Ξυπνήστε με μουσική iPod/iPhone/iPad ή ραδιόφωνο
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς 
της ζωής σας



 Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση 
μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ 
φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας 
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή 
σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη 
συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα 
μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή 
σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την 
μπαταρία σας.

Οδηγός ηχείου νεοδυμίου
Οδηγός ηχείου νεοδυμίου, για πλούσιο και 
καθαρό ήχο

8W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 
8W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση 
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό 
μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, 
ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που 
μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα 
ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα 
ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο 
και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την 
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο 

περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η 
ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με 
προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει 
επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική 
συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά 
συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να 
ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να 
αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με 
τη δυνατότητα αποθήκευσης 
προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, 
μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον 
αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς 
να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες 
κάθε φορά.

Ξυπνήστε με iPod/iPhone/iPad/
Ραδιόφωνο FM
Ξυπνήστε με την αγαπημένη σας μουσική. Τα 
πρωινά αποκτούν άλλη διάσταση, καθώς 
μπορείτε να επιλέξετε τον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό ή χαλαρωτική μουσική 
από το iPod/ iPhone/iPad. Το ρολόι αρχίζει να 
παίζει χαμηλόφωνα τις επιλογές σας, 
αυξάνοντας τη ένταση μέχρι να φτάσει στο 
επίπεδο που έχετε ορίσει. Για να μπορείτε να 
ελέγχετε τον τρόπο που ξυπνάτε και να 
ξεκινάτε τη μέρα σας σωστά!

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού

Όταν συνδεθεί το iPod/iPhone/iPad, το 
σύστημα σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το 
ρολόι με τη συσκευή σε λίγα δευτερόλεπτα. 
Χάρη σε αυτήν την πρακτική λειτουργία, δεν 
χρειάζεται να ρυθμίζετε χειροκίνητα την 
ώρα.

Πρόσθετη θύρα USB
Πρόσθετη θύρα USB για φόρτιση ενός ακόμα 
smartphone ή tablet

Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για 
καθημερινές/σαββατοκύριακο

Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο 
έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους 
ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης για τις καθημερινές και το 
σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα 
ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν 
να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες 
αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για 
πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για 
νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι 
και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες 
λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το 
χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες 
αφύπνισης κάθε βράδυ.
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Συμβατότητα με
• Συμβατότητα με: iPad με οθόνη Retina, iPad mini

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod touch 5ης γενιάς, iPod 

nano 7ης γενιάς

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod, Γρήγορη 
κίνηση εμπρός και πίσω, Αναπαραγωγή και 
παύση, Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5-108 MHz
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• LNA - κεραία: Κεραία FM

Ρολόι
• Τύπος: Ψηφιακά
• Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Ειδοποίηση
• Αριθμός αφυπνίσεων: 2
• Πηγή αφύπνισης: Βάση σύνδεσης, Ραδιόφ. FM, 
Βομβητής

• Επαναφορά ξυπνητηριού 24 ωρών
• Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
• Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 
λεπτά

Άνεση
• Τύπος οθόνης: LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου, 

Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
• Ισχύς (RMS): 8 W
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• USB: 1 x USB 2.0

Φόρτιση USB
• Ναι
• 5 V, 2,1 A

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz
• Τύπος ισχύος: Είσοδος AC
• Εφεδρική μπαταρία: AA (δεν περιλαμβάνεται)
• Αριθμός μπαταριών: 2

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 263 x 163 x 

135 μμ
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 319 x 227 x 

185 χιλ.
• Βάρος: 1,13 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,1 κ.

Αξεσουάρ
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
•
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