
 

 

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone/iPad készülékekhez

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
USB port a töltéshez
8 W, FM, kettős ébresztés

AJ7050D
Ébredjen nagyszerű zenére

ezzel az iPod/iPhone/iPad dokkolóállomással
Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét Lightning csatlakozón keresztül, és 
élvezze a telt, tiszta hangzást. A stílusos ébresztőórás rádióval időben ébredhet, és - mivel 
a készülék további USB porttal rendelkezik - egyszerre több készüléket is tölthet.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• Neodímium hangszóró-meghajtó a gazdag és tiszta hangzás érdekében
• 8 W RMS kimeneti összteljesítmény
• FM digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerű használat
• Automatikus óraszinkronizálás iPod/iPhone/iPad dokkolásakor
• Extra USB egy további okostelefon vagy táblagép töltéséhez
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone/iPad zenére vagy egy rádióműsorra
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning 
csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa 
készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és 
máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott 
dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. 
Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a 
készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Neodímium hangszóró-meghajtó
Neodímium hangszóró-meghajtó a gazdag és 
tiszta hangzás érdekében

8 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 8 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei 
lehetőségeket rejt magában Philips 
audiorendszerén található zenei gyűjteménye 
számára. Egyszerűen hangoljon be egy 
rádióállomást, amelyet be kíván programozni, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset 
gombot a frekvencia tárolásához. A 
beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc 
rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be 
kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Ébredjen iPod/iPhone/iPad/FM zenére
Ébredjen arra a zenére, amit a legjobban szeret. 
Válassza ki a kívánt rádióállomást vagy kedvenc 
dallamát iPod/ iPhone/iPad készülékéről, és 
színezze újra reggeleit. Az óra a kiválasztott 
dallamok lejátszását halkan kezdi, majd a 
megadott szintig fokozatosan növeli a 
hangerőt. Most az Ön kezében van a döntés, 
hogy hogyan ébred, és hogyan kezdi a napját. 
Minden reggel.

Automatikus óraszinkronizálás

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a 
dokkolórendszer néhány másodperc alatt 
automatikusan összehangolja az órát az iPod/
iPhone/iPad készülékkel. E kényelmes 
szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az 
idő kézi beállítására.

Extra USB
Extra USB egy további okostelefon vagy 
táblagép töltéséhez

Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás 
rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, 
melynek segítségével eltérő ébresztési 
időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a 
hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét 
is beállíthatja. Az ébresztési beállítások 
megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők 
egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja 
a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől 
péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran 
lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a 
kényelmes funkció megkíméli attól, hogy 
minden este más ébresztési időt kelljen 
beállítania.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen 
tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a 
készüléket a Philips készüléken található 
AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A 
számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti 
a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt 
jobb hangminőséget.
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iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: Retina kijelzős iPad, iPad mini

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch 5. generáció, iPod nano 

7. generáció

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 

iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, 
Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna

Óra
• Típus: Digitális
• Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés
• Ébresztések száma: 2
• Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, 

Berregő
• Ébresztés 24 órás visszaállítása
• Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
• Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: fehér
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás

Hang
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 

Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 8 W-os
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Fő hangszóró: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm)
• USB-vel: USB 2.0 x 1

USB-feltöltés
• Igen
• 5 V, 2,1 A

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
• Táplálás típusa: AC bemenet
• Tartalék elem: AA (nem tartozék)
• Elemek száma: 2

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 263 x 163 x 

135 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 319 x 

227 x 185 mm
• Tömeg: 1,13 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2.1 kg

Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Nemzetközi garancialevél
•
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