
 

 

Philips
staţie de andocare pentru 
iPod/iPhone/iPad

cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone/iPad
Port USB pentru încărcare
8 W, FM, Alarmă dublă

AJ7050D
Treziţi-vă cu o muzică excelentă

cu această staţie de andocare pentru iPod/iPhone/iPad
Redaţi şi încărcaţi-vă dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin intermediul conectorului Lightning şi 
obţineţi un sunet bogat şi clar. Acest radio şic cu ceas cu alarmă dispune de un port USB 
suplimentar care vă permite să încărcaţi mai multe dispozitive simultan şi vă dă deşteptarea la timp

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
• Driver difuzor din neodim pentru sunet bogat și clar
• Putere totală de ieșire de 8 W RMS
• Tuner digital FM cu posturi presetate

Ușor de utilizat
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod/iPhone/iPad când este andocat
• USB suplimentar pentru încărcarea unui alt smartphone sau altei tablete
• Oră și alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone/iPad sau cu melodiile de la radio
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite
• Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă



 Redare și încărcare prin Lightning

Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce 
vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin 
noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi 
direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care 
le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta 
vă încarcă dispozitivul rapid și în timpul redării, 
deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi 
fără baterie.

Driver difuzor din neodim
Driver difuzor din neodim pentru sunet bogat 
și clar

8 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 8 
W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a 
mediei aritmetice, care este o unitate de 
măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai 
bine spus, puterea electrică transferată de la un 
amplificator audio la o boxă, care este 
măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. 
Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună 
este puterea sonoră emisă de boxă.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale 
suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul 
audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi 
să îl presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat 
butonul de presetare pentru memorarea 
frecvenţei. Cu posturile radio presetate care 
pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de 
radio preferat fără a trebui să căutaţi manual 
frecvenţele de fiecare dată.

Treziţi-vă cu iPod/iPhone/iPad/FM
Treziţi-vă cu muzica preferată. Selectaţi postul 
de radio preferat sau melodii reconfortante de 
pe dispozitivul iPod/ iPhone/iPad și faceţi 
diferenţa dimineţilor dvs. Ceasul începe să 
redea selecţia dvs. la volum mic, cu creșteri 
treptate de volum, până când ajunge la nivelul 
volumului dorit. Acum puteţi controla modul 
în care vă treziţi și puteţi începe cu bine ziua de 
fiecare dată.

Sincronizare automată a ceasului

Când conectaţi dispozitivul, acest sistem de 
andocare va sincroniza întotdeauna ceasul cu 
dispozitivul iPod/iPhone/iPad în câteva 
secunde. Cu această funcţie comodă, nu 
trebuie să setaţi ora manual.

USB suplimentar
USB suplimentar pentru încărcarea unui alt 
smartphone sau altei tablete

Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend

Conceput special pentru stilul de viaţă din 
prezent, acest radio cu ceas dispune de o 
alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore 
diferite de alarmă pentru zile lucrătoare și 
weekend sau chiar modifica setările alarmei 
pentru cupluri. Setările alarmei pot fi 
personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe 
parcursul întregii săptămâni, de luni până 
duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă 
trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până 
vineri, și pentru a lenevi în pat sâmbăta și 
duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită 
acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă 
bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare 
seară.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de 
toată muzica de pe dispozitive portabile și 
calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul 
INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. 
În cazul calculatoarelor conexiunea se face de 
obicei de la ieșirea pentru căști. După 
conectare vă puteţi bucura direct de întreaga 
colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.
AJ7050D/12

Repere
Staţie de andocare pentru iPod/iPhone/iPad
cu conector Lightning pentru iPod/iPhone/iPad, Port USB pentru încărcare, 8 W, FM, Alarmă dublă



Data apariţiei 2014-07-25

Versiune: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506
EAN: 08 71258 15796 16

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad cu afișaj Retina, iPad mini

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod touch generaţia 5, iPod nano 

generaţia 7

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Redare și 
Pauză, Melodia următoare și anterioară

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Gamă de frecvenţe: 87,5-108 MHz
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM

Ceas
• Tip: Digital
• Formatul orei: 12 H, 24 ore

Alarmă
• Nr. de alarme: 2
• Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
• Resetare alarmă la 24 de ore
• Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
• Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Confort
• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control, Dynamic Bass Boost
• Sistem audio: Stereo
• Putere de ieșire (RMS): 8 W
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate
• Intrare audio (3,5 mm)
• USB: USB 2.0 x 1

Încărcare USB
• Da
• 5 V, 2,1 A

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 100-240 V, 50/60 Hz
• Tip alimentare: Intrare CA
• Baterie de siguranţă: AA (nu este inclusă)
• Număr de baterii: 2

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 263 x 163 x 135 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 319 x 227 x 

185 mm
• Greutate: 1,13 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,1 kg

Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă
• Certificat de garanţie internaţională
•
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