
 

 

„Philips“
prijungimo stotelė, skirta 
„iPod“ / „iPhone“

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
FM, du žadintuvo nustatymai
20 W, laiko ir žadintuvo 
palaikymas

AJ7245D
Pabuskite su puikia muzika

su šia „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotele
Pradėkite dieną su „Philips“ prijungimo stotele. Joje įrengta „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, 

garantuojanti sodrius žemuosius dažnius, 20W RMS išvestis ir „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotelė su 

„Lightning“ jungtimi. Mėgaukitės tobulesnėmis žadinimo ir radijo funkcijomis naudodami nemokamą 

„Philips“ programą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• 20W RMS bendra išvesties galia
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Paprasta naudoti
• Nemokama „HomeStudio“ programa – malonesni žadinimo ir radijo klausymosi potyriai
• Automatinio sinchronizavimo laikas per „iPod“ / „iPhone“ prijungimo sistemą su „Lightning“ 

jungtimi
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
• Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

Pradėkite dieną savaip
• Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ muzika per „Lightning“ jungtį
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją 
„Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai 
prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu 
pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai 
įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis 
muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais 
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių 
sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių 
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas 
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai 
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl 
iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. 
To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti 
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių 
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip 
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. 
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu 
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų 
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują 
tokių garsų dimensiją.

20W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso 
galios matavimo vienetas arba vatais 
matuojama elektros energija, perduodama iš 
garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros 
energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir 
jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. 
Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros 
energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, 
kurie paverčia elektros energiją garso energija, 
neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, 
tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Nemokama „HomeStudio“ programa

Nėra geresnio būdo pabusti ar klausytis radijo, 
nei naudojant nemokamą „Philips 
HomeStudio“ programą. Tiesiog atsisiųskite 
programą iš „Apple App“ parduotuvės, kad 
galėtumėte mėgautis daugybe įdomių funkcijų. 
Pavyzdžiui, patobulinta žadintuvo sąranka 
suteikia jums daugiau lankstumo nustatant 
žadintuvą – įskaitant žadintuvo garsumą, 
trukmę, datą ir garsą. Taip pat gausite geresnę 
vartotojo sąsają klausantis radijo, lengvai 
naudodamiesi iš anksto nustatytomis 
funkcijomis.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų 
muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso 
sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą 
stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio 
nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. 
Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią 
galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną 
kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Pabuskite su radiju arba „iPod“ / 
„iPhone“
Pabuskite su radiju arba „iPod“ / „iPhone“ 
muzika per „Lightning“ jungtį

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.

Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas
Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek 
išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų 
nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka 
aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto 
integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, 
nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti 
nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros 
energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia 
pakankamai energijos, kad suskambėtų 
žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, 
kad tikrai nepramiegosite.
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Ypatybės
Prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“
su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, FM, du žadintuvo nustatymai, 20 W, laiko ir žadintuvo palai-
kymas
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„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“ (5-oji karta), „iPod 

nano“ (7-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „HomeStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: atkūrimo reguliavimas
• Radijas: FM radijas, išankstinis nustatymas, 

nuskaitymas, sureguliuoti

Garso atkūrimas
• Peržiūros režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ 
įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Laikrodis
• Tipas: Skaitmeninis
• Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvas
• Žadintuvų skaičius: 2
• Žadintuvo šaltinis: prijungimo stotelė, FM radijas, 

Zirzeklis
• 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
• Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 

min.
• Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Patogumas
• Ekrano tipas: LED ekranas
• Fono spalva: Gintaro spalvos
• Ekrano patobulinimas: Ryškumo nustatymas
• Ekrano ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas

Garsas
• Garso sistema: Stereo
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem. 

dažnių atspindžiu

Prijungimo galimybė
• Garso įvestis (3,5 mm)

Maitinimas
• Elektros energija: 100–240 V, 47–63 Hz
• Maitinimo tipas: AC įvestis, 10 V, 1,8 A
• Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)
• Maitinimo elementų skaičius: 1

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 283 x 118 x 

112 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 319 x 144 x 180 

mm
• Svoris: 1,4 kg
• Svoris su pakuote: 1,96 kg

Priedai
• Greitos pradžios vadovas
• Tarptautinės garantijos lapas
•
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Specifikacijos
Prijungimo stotelė, skirta „iPod“ / „iPhone“
su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, FM, du žadintuvo nustatymai, 20 W, laiko ir žadintuvo palai-
kymas

http://www.philips.com

