
 

 

Philips
Klokradio met dubbele 
dock en driedubbele 
oplader

DualDock voor iPod/iPhone/iPad

USB-aansluiting voor opladen
FM, tweevoudig alarm
8 W

AJ7260D
Word wakker met heerlijke muziek

met dit docking station voor iPod of iPhone
Nu kunt u muziek op uw iPod/iPhone/iPad beluisteren en uw apparaten opladen via de Lightning- of 

30-pins aansluiting en genieten van vol en helder geluid. Deze chique wekkerradio met dubbele dock 

heeft een extra USB-poort zodat u drie apparaten tegelijkertijd kunt opladen. En uiteraard verslaapt u 

zich met deze wekkerradio nooit meer!

Verrijk uw luisterervaring
• Dubbel dockingsysteem waarmee u tegelijkertijd uw iPod/iPhone/iPad kunt opladen en muziek 

afspelen
• Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en helder geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Gebruiksvriendelijk
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone/iPad bij plaatsing op het basisstation
• Extra USB voor het opladen van een extra smartphone of tablet
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Begin de dag op uw manier
• Wakker worden met de muziek of radiozender op uw iPod, iPhone of iPad
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
• Wekinstellingen voor weekdagen en het weekend completeren uw levensstijl



 Neodymium-luidsprekerdriver
Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en 
helder geluid

8 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen 
van 8 W RMS. RMS staat voor Root Mean 
Square, wat een veelgebruikte maat is voor 
audiovermogen, ofwel het elektrische 
vermogen dat van een audioversterker naar 
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten 
in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen 
die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden 
voor uw muziekcollectie op uw Philips-
audiosysteem. U hoeft alleen maar af te 
stemmen op de zender die u wilt instellen als 
voorkeurzender en de voorkeurknop 
ingedrukt te houden om de frequentie op te 
slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om 
snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Automatische kloksynchronisatie

Plaats uw iPod, iPhone of iPad in het 
basisstation en de klok op uw draagbare 
apparaat wordt binnen een paar seconden 
automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze 
handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in 
te stellen.

Extra USB
Extra USB voor het opladen van een extra 
smartphone of tablet

Wekfunctie voor weekdagen en het 
weekend

Deze moderne klokradio heeft een dubbele 
alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden 
kunt instellen voor weekdagen en het weekend 
of zelfs verschillende wektijden voor u en uw 
partner. De wektijden kunt u naar wens 
instellen: dezelfde wektijden voor de hele 
week van maandag tot en met zondag of een 
vroege wektijd voor de weekdagen van 
maandag tot en met vrijdag en een lekker late 
wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook 
kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet 
langer elke avond een andere wektijd in te 
stellen.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek 
van draagbare apparaten en computers. Sluit 
gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-
INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. 
Gebruik op uw computers de aansluiting voor 
hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is 
gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele 
muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter 
geluid.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.

Back-up voor tijd en alarm
Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze 
slimme klok de tijd en uw instellingen. Het 
door u ingestelde alarm blijft actief door een 
vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer 
het display niet werkt. Wanneer de stroom 
weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet 
opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder 
stroom levert de batterij voldoende energie 
om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat 
u zich nooit meer zult verslapen.
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Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, 

iPhone 3GS, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, 
iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch 5e generatie, iPod 

touch 4e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod 
touch 2e generatie, iPod nano 7e generatie, iPod 
nano 6e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod 
nano 4e generatie, iPod nano 3e generatie

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad met Retina-scherm, iPad 

mini, iPad 2

Audioweergave
• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod 

opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, 
Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige 
nummer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

Klok
• Type: Digitaal
• Tijdnotatie: 12 uur, 24 uur

Alarm
• Aantal alarmen: 2
• Alarmbron: Dock, FM-radio, Zoemer
• Alarm na 24 uur opnieuw instellen
• Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
• Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Comfort
• Schermtype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, 

Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 8 W
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit
• Audio-ingang (3,5 mm)
• USB: 1 x USB 2.0

Opladen via USB
• Ja
• 5 V, 2,1 A

Vermogen
• Voedingstype: AC
• Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Back-upbatterij: AA (niet meegeleverd)
• Aantal batterijen: 2

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 263 x 163 x 135 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 319 x 227 x 185 

mm
• Gewicht: 1,13 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 2,1 kg

Accessoires
• Snelstartgids
• Wereldwijde garantiekaart
•
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