
 

 

Philips
telakointiasema iPodille/
iPhonelle/iPadille

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
USB-portti lataamiseen
8 W, FM, kaksi herätysaikaa

AJ7050D
Herää hyvään musiikkiin

tämän iPod/iPhone/iPad-telakointiaseman avulla
Kuuntele Lightning-liitännän kautta iPodin, iPhonen tai iPadin musiikkia täyteläisellä ja selkeällä 
äänentoistolla ja lataa laite samalla. Tyylikkäässä kelloradiossa on ylimääräinen USB-portti, 
jonka avulla voit ladata samanaikaisesti jotakin muuta laitetta herätyksen kärsimättä.

Tehosta äänentoistoa
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• Neodyymikaiutinelementti tuottaa täyteläistä ja selkeää ääntä
• Kokonaislähtöteho on 8 W RMS
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Helppokäyttöinen
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu
• USB-lisäliitäntä toisen älypuhelimen tai tablet-laitteen lataamiseen
• Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod/iPhone/iPad-musiikkiin tai radioon
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan



 Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/
iPad latautuu uuden Lightning-liitännän 
ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen 
ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta 
vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit 
ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla 
huolissasi akun tyhjenemisestä.

Neodyymikaiutinelementti
Neodyymikaiutinelementti tuottaa täyteläistä 
ja selkeää ääntä

8 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 8 W RMS. 
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

iPod/iPhone/iPad/FM herättää
Herää lempimusiikkiisi. Valitse radioasema tai 
rauhoittava iPod/iPhone/iPad-musiikki ja herää 
erilaiseen aamuun. Kello alkaa toistaa 
valitsemaasi lähdettä hiljaa ja nostaa 
äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes 
saavuttaa määrittämäsi äänenvoimakkuuden. 
Nyt voit valita, miten heräät ja aloitat päiväsi.

Kellon automaattinen synkronointi

Telakointiasema synkronoi kellon 
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, 
kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän 
toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse 
asettaa aikaa manuaalisesti.

USB-lisäliitäntä
USB-lisäliitäntä toisen älypuhelimen tai tablet-
laitteen lataamiseen

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa 
kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit 
määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja 
viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja 
kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää 
saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman 
ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän 
viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. 
Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän 
kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse 
säätää herätysaikoja joka ilta.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität 
vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään 
(3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti 
kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, 
voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan 
ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina 
parempaa ääntä.
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iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad ja Retina-näyttö, iPad mini

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 5

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, 5. sukupolvi, iPod nano, 

7. sukupolvi

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-

laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Taajuusalue: 87,5-108 MHz
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Kello
• Tyyppi: Digitaalinen
• Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Herätys
• Herätyksiä: 2
• Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
• 24 tunnin välein toistuva herätys
• Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 

minuuttia
• Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Käyttömukavuus
• Näyttötyyppi: LCD

• Taustaväri: Valkoinen
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Ääni
• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö, Dynamic 

Bass Boost -bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Lähtöteho (RMS): 8 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm)
• USB-: USB 2.0 x 1

USB-lataus
• Kyllä
• 5 V, 2,1 A

Virta
• Verkkovirta: 100–240 V, 50/60 Hz
• Virtatyyppi: AC-tulo
• Paristo: AA (ei mukana)
• Paristojen määrä: 2

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 263 x 163 x 135 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 319 x 227 x 185 mm
• Paino: 1,13 kg
• Paino pakattuna: 2,1 kg

Lisätarvikkeet
• Pikaopas
• Maailmanlaajuinen takuuvihko
•
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