
 

 

Philips
stacja dokująca do 
urządzeń iPod/iPhone

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania, 20 W

AJ7245D
Obudź się przy wspaniałej muzyce

dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone
Zacznij dzień ze stacją dokującą firmy Philips wyposażoną w system głośników Bass Reflex zapewniający 

mocne basy, moc wyjściową 20 W RMS oraz podstawkę dokującą do urządzeń iPod/iPhone ze złączem 

Lightning. Korzystaj z udoskonalonych funkcji budzenia i obsługi radia dzięki bezpłatnej aplikacji firmy 

Philips.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Wygodne użytkowanie
• Darmowa aplikacja HomeStudio zapewniająca przyjemniejszą pobudkę i bardziej komfortowe 

słuchanie radia
• Automatyczna synchronizacja czasu za pośrednictwem podstawki dokującej do urządzenia 

iPod/iPhone ze złączem Lightning
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu

Zacznij dzień, jak lubisz
• Wstawaj przy muzyce z radia lub urządzenia iPod/iPhone dzięki złączu Lightning



 Odtwarzanie i ładowanie przez złącze 
Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania 
urządzenia iPod/iPhone 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.

System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 
basową akustycznie zharmonizowaną z 
głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną 
dźwięku (ang. Root Mean Square), typową 
miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu 
przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do 
głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy 
elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej 
czułość określa moc generowanego dźwięku. 
Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są 
ograniczane przez energię elektryczną, którą 
mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię 
elektryczną, którą mogą przetworzyć na 
energię akustyczną, nie powodując powstania 
zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w 
watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego 
przez głośnik.

Darmowa aplikacja HomeStudio

Nie ma lepszego sposobu na pobudkę lub 
słuchanie radia niż darmowa aplikacja 
HomeStudio firmy Philips. Wystarczy pobrać ją 
ze sklepu App Store firmy Apple, aby uzyskać 
dostęp do niesamowitych funkcji, np. 
zaawansowanej konfiguracji budzika dającej 
wiele możliwości ustawień — w tym poziomu 
głośności, czasu trwania, daty i rodzaju 
dźwięku. Ponadto podczas słuchania radia 
dostępny jest bogatszy interfejs z łatwymi w 
obsłudze funkcjami programowania stacji 
radiowych.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

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.

Wstawaj przy muzyce z radia lub 
urządzenia iPod/iPhone
Wstawaj przy muzyce z radia lub urządzenia 
iPod/iPhone dzięki złączu Lightning

Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Podtrzymywanie zasilania
W przypadku awarii zasilania ten inteligentny 
zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę 
zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik 
zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki 
fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu 
prądu nie trzeba ponownie dostosowywać 
ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, 
że nawet jeśli zasilanie nie zostanie 
przywrócone, bateria zapewnia ilość energii 
wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o 
ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie 
zaśpisz.
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Zalety
Stacja dokująca do urządzeń iPod/iPhone
ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone, Tuner FM, podwójny alarm, Podtrzymywanie zasilania, 20 W
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Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5

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

generacji

Aplikacja iPod/iPhone
• Nazwa aplikacji: HomeStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik 

czasowy
• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy 

wyświetlacz
• 5-dniowa prognoza pogody
• Odtwarzanie: sterowanie odtwarzaniem
• Radio: Radio FM, zaprogramowane, 

przeszukiwanie, stroić

Odtwarzanie dźwięku
• Tryb odtwarzania: Ładowanie telefonu iPhone, 
Ładowanie odtwarzacza iPod

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: Wyświetlacz LED
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
• Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 20 W
• Regulacja głośności: w górę/dół

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

Połączenia
• Wejście audio (3,5 mm)

Moc
• Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 47–63 Hz
• Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, 10 V, 1,8 A
• Bateryjne podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w 

zestawie)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

283 x 118 x 112 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

319 x 144 x 180 mm
• Waga: 1,4 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,96 kg

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Broszura gwarancyjna (cały świat)
•
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ze złączem Lightning do urządzeń iPod/iPhone, Tuner FM, podwójny alarm, Podtrzymywanie zasilania, 20 W
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