Philips
stacja dokująca do
urządzeń iPod/iPhone/iPad

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Port USB do ładowania
8 W, tuner FM, podwójny alarm
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Obudź się przy wspaniałej muzyce
dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Za pośrednictwem złącza Lightning ładuj urządzenie iPod/iPhone/iPad, słuchaj zapisanej na nim
muzyki i ciesz się bogatym, czystym dźwiękiem. Ten stylowy radiobudzik zapewnia budzenie na
czas i jest wyposażony w dodatkowy port USB, który umożliwia ładowanie kolejnego urządzenia.
Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
• Neodymowy przetwornik głośnikowy zapewnia bogaty i czysty dźwięk
• Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
Łatwe użytkowanie
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPad/iPod/iPhone
• Dodatkowe złącze USB do ładowania dodatkowego smartfonu lub tabletu
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku
prądu
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z urządzenia iPod/iPhone/iPad lub dźwiękach z radia
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
• Alarm codzienny/weekendowy doskonale wpisujący się w styl życia

Stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone/iPad, Port USB do ładowania, 8 W, tuner FM, podwójny alarm

Zalety
Odtwarzanie i ładowanie przez złącze
Lightning

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Dodatkowe złącze USB
Dodatkowe złącze USB do ładowania
dodatkowego smartfonu lub tabletu
Alarm codzienny/weekendowy

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania
urządzenia iPod/iPhone/iPad przez nowe złącze
Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie
bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich
ulubionych utworów w doskonałej jakości.
Podczas odtwarzania urządzenie jest również
szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić
o akumulator.
Neodymowy przetwornik głośnikowy
Neodymowy przetwornik głośnikowy
zapewnia bogaty i czysty dźwięk
8 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu
wynosi 8 W. RMS to skrót oznaczający
wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean
Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej
mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza
dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość
mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika
oraz jego czułość określają moc generowanego
dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym
większa moc dźwięku emitowanego przez
głośnik.

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka
różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w
zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że
znajdziesz żądaną stację radiową oraz
naciśniesz i przytrzymasz przycisk
programowania, aby zapisać częstotliwość.
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji
radiowych można do nich uzyskać szybki
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Budzenie przy muzyce z urządzenia
iPod/iPhone/iPad lub z radia
Obudź się przy muzyce, którą kochasz.
Wybierz ulubioną stację radiową lub kojące
dźwięki z urządzenia iPod/iPhone/iPad — niech
poranki staną się przyjemniejsze. Muzyka
najpierw będzie odtwarzana delikatnie, a
potem głośność będzie stopniowo wzrastać aż
do osiągnięcia poziomu wybranego przez
Ciebie. Teraz możesz wybrać sposób, w jaki
chcesz się budzić, i dobrze rozpocząć każdy
dzień.

Ten radiobudzik, zaprojektowany z myślą o
aktywnych użytkownikach prowadzących
nowoczesny tryb życia, został wyposażony w
podwójny alarm, pozwalający ustawiać różne
godziny budzenia na dni powszednie i
weekendy lub dwie różne godziny budzenia dla
dwóch osób. Można ustawić taką samą godzinę
budzenia na każdy dzień, od poniedziałku do
piątku, lub oddzielnie – inną godzinę na dni
powszednie, gdy musisz codziennie rano wstać
do pracy, i inną na weekendy, gdy możesz
dłużej wylegiwać się w łóżku. Cokolwiek
wybierzesz, nie musisz już ustawiać budzika
codziennie wieczorem.
AUDIO-IN (3,5 mm)

Automatyczna synchronizacja zegara

W ciągu kilku sekund po podłączeniu
podstawki dokującej i umieszczeniu w niej
urządzenia iPod/iPhone/iPad zegar zestawu
zostanie automatycznie zsynchronizowany z
zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja
eliminuje konieczność ręcznego ustawiania
czasu.

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w
urządzeniu przenośnym lub w komputerze,
potrzebne jest jedno proste połączenie.
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu
AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips.
Komputery zazwyczaj są podłączane przez
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji
bezpośrednio przez doskonałe głośniki.
Produkty firmy Philips po prostu zapewniają
lepszy dźwięk.
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Dane techniczne
Zgodność z urządzeniem iPad

• Zgodność z: iPad z wyświetlaczem Retina, iPad mini

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5

Zgodność z odtwarzaczami iPod

• Zgodność z: iPod touch 5. generacji, iPod nano 7.
generacji

Odtwarzanie dźwięku

• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce:
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie
odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/
poprzednia ścieżka

Tuner/Odbiór/Transmisja
•
•
•
•
•

Pasma tunera: FM
Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
Automatyczne dostrajanie cyfrowe
Pamięć stacji: 20
Antena: Antena FM

Zegar

• Typ: Cyfrowy
• Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Budzik

• Liczba alarmów: 2
• Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał
dźwiękowy
• Dobowe kasowanie budzika
• Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
• Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Udogodnienia

• Typ wyświetlacza: LCD
• Kolor podświetlenia: Biały
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Dźwięk

• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja
dźwięku (DSCl), Dynamiczne wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 8 W
• Regulator głośności: w górę/dół

Głośniki

• Wbudowane głośniki: 2
• Główny głośnik: System Bass Reflex

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)
• USB: USB 2.0 x 1

Ładowanie przez USB
• TAK
• 5 V, 2,1 A

Moc

• Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: AA (do
nabycia osobno)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Wymiary

• Wymiary produktu (S x G x W):
263 x 163 x 135 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W):
319 x 227 x 185 mm
• Waga: 1,13 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,1 kg

Akcesoria

• Skrócona instrukcja obsługi
• Broszura gwarancyjna (cały świat)
•
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