
 

 

Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
20 W, backup för tid och larm

AJ7245D
Vakna till fantastisk musik

med den här iPod/iPhone-dockningsstationen
Starta dagen med den här Philips-dockningsstationen. Det har basreflexhögtalare för kraftfull bas, 20 W 

RMS-uteffekt och en dockningsstation som är kompatibel med alla iPod-/iPhone-enheter med en 

Lightning-kontakt. Du får också den kostnadsfria Philips-appen för bättre väcknings- och 

radioupplevelse.

Berika din ljudupplevelse
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Total uteffekt på 20 W RMS
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lättanvänd
• Kostnadsfri HomeStudio-app för bättre väcknings- och radioupplevelse
• Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
• Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott

Starta dagen som du vill
• Vakna till musik från radio eller iPod/iPhone via Lightning-kontakten
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar 
iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! 
Docka den bara direkt på högtalaren för att 
spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. 
Den laddar även enheten medan musiken 
spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att 
batteriet ska laddas ur.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Total uteffekt på 20 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten 
ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för 
ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi 
som överförs från en förstärkare till en 
högtalare, och som mäts i watt. Mängden 
elektrisk energi som levereras till högtalaren 
och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som 
genereras. I grund och botten begränsas 
förstärkare av den elektriska energi de kan 
förstärka och högtalare av den elektriska 
energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att 
ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

Kostnadsfri HomeStudio-app

Det finns inget bättre sätt att vakna eller lyssna 
på radio än med den kostnadsfria Philips 
HomeStudio-appen. Ladda helt enkelt ned 
appen från Apple App Store och ta del av en 
mängd spännande funktioner. Till exempel får 
du mer avancerade och anpassningsbara 
alarminställningar – inklusive alarmvolym, -
längd, -datum och -ljud. Du får även ett bättre 
användargränssnitt när du lyssnar på radio, och 
funktionerna för förinställning av radiokanaler 
är enkla.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare 
musikalternativ till din musiksamling på 
ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter 
kanalen du vill förinställa och håll 
snabbvalsknappen intryckt så sparas 
frekvensen. Med förinställda kanaler kan du 
snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Vakna till radio eller iPod/iPhone
Vakna till musik från radio eller iPod/iPhone via 
Lightning-kontakten

Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in 
en larmtid för att väcka dig och den andra till 
din partner.

Backup för tid och larm
Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta 
klockan fortfarande visa rätt tid och behålla 
dina inställningar. Det inställda larmet förblir 
aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare 
ett förinstallerat batteri. När strömmen 
kommer tillbaka behöver du inte justera 
klockan eller återställa inställningarna. Otroligt 
nog ger batteriet tillräckligt med ström för att 
signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för 
larmet, även om strömförsörjningen har 
återställts - så att du aldrig vaknar för sent.
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iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 5:e generationens iPod Touch, 

7:e generationens iPod Nano

iPod-/iPhone-app
• App-namn: HomeStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Larm: Flera larm, insomningsfunktion
• Klocka: analog skärm, digital skärm
• 5-dagars väderprognos
• Uppspelning: uppspelningskontroller
• Radio: FM-radio, Förinställningar, Scan, ratta in

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge: Laddning av iPhone, Laddning av 

iPod

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Frekvensomfång: 87,5-108 MHz
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn

Klocka
• Typ: Digital
• Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Larm
• Antal larm: 2
• Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
• 24-timmars larmåterställning
• Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
• Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LED-skärm
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
• Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

Ljud
• Ljudsystem: Stereo
• Uteffekt (RMS): 20 W
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Effekt
• Nätström: 100–240 V, 47–63 Hz
• Strömtyp: AC-ingång, 10 V, 1,8 A
• Reservbatteri: CR2032 (medföljer)
• Antal batterier: 1

Mått
• Produktmått (B x D x H): 283 x 118 x 112 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 319 x 144 x 180 

mm
• Vikt: 1,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,96 kg

Tillbehör
• Snabbstartguide
• Garantisedel för hela världen
•
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