
 

 

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
20 W, óra és ébr. tartaléktáplálása

AJ7245D
Ébredjen nagyszerű zenére

ezzel az iPod/iPhone dokkolóállomással
Kezdje a napját ezzel a Philips dokkolóállomással! Bass Reflex hangszórórendszerrel rendelkezik az 

erőteljes mélyhangzás érdekében, 20 W RMS kimenetet biztosít, a dokkolója pedig alkalmas a Lightning 

csatlakozóval rendelkező iPod/iPhone készülékhez. Tapasztalja meg a még élvezetesebb ébresztési és 

rádióélményt az ingyenes Philips alkalmazással!

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Egyszerű használat
• Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez
• Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
• Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére a Lightning csatlakozó segítségével
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone 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.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak 
rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus 
mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó 
felé továbbított elektromos energiát jellemzi, 
wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított 
elektromos energia nagysága és a hangsugárzó 
érzékenysége határozza meg a létrejövő 
hangteljesítményt. Lényegében az erősítők 
teljesítményét az az elektromos energia 
korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni 
tudnak, a hangszórókét pedig annak az 
elektromos energiának a mértéke, amelyet 
torzítás nélkül hangenergiává tudnak 
átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, 
annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott 
hangteljesítmény.

Ingyenes HomeStudio alkalmazás

Az ébresztéshez és a rádióhallgatáshoz a 
legjobb a Philips HomeStudio alkalmazást 
használni. Mindössze le kell töltenie az Apple 
App Store oldalról, és máris élvezheti a 
számtalan izgalmas funkciót. A speciális 
ébresztésbeállítás például nagyobb 
rugalmasságot biztosít az ébresztési beállítások 
terén - beleértve az ébresztés hangerejét, 
időtartamát, dátumát és hangját. Egyben 

hatékonyabb felhasználói felületet is biztosít a 
rádióhallgatáshoz az egyszerűen használható, 
előzetes csatornaprogramozási funkciókkal.

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 rádióra vagy az iPod/iPhone 
hangjára
Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére 
a Lightning csatlakozó segítségével

Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható 
ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az 
egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig 
partnere ébresztéséhez.
AJ7245D/12

Fénypontok
Dokkolóegység iPod/iPhone-hoz
Lightning csatlakozóval iPod/iPhone készülékhez, FM, kettős ébresztés, 20 W, óra és ébr. tartaléktáplálása



Kiadás dátuma  
2015-01-19

Verzió: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: 5. generációs iPod touch, 7. 

generációs iPod nano

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: HomeStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló
• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: lejátszásvezérlők
• Rádió: FM-rádió, beprogramozás, letapogat, 

hangolás

Audiolejátszás
• Lejátszási mód: iPhone töltése, iPod töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz
• Automatikus digitális hangolás
• Programhelyek: 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: LED kijelző
• Háttérfény színe: Borostyánsárga
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
• Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hangzás
• Hangrendszer: Sztereó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangerőszabályzás: fel/le

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

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 100-240 V, 47-63 Hz
• Táplálás típusa: Váltóáramú bemenet, 10 V, 1,8 A
• Tartalék elem: CR2032 (tartozék)
• Elemek száma: 1

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 283 x 118 x 

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

144 x 180 mm
• Tömeg: 1,4 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,96 kg

Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Nemzetközi garancialevél
•

AJ7245D/12

Műszaki adatok
Dokkolóegység iPod/iPhone-hoz
Lightning csatlakozóval iPod/iPhone készülékhez, FM, kettős ébresztés, 20 W, óra és ébr. tartaléktáplálása

http://www.philips.com

