
 

 

Philips
Rádio relógio de base 
dupla e carregamento 
triplo

DualDock para iPod/iPhone/iPad

Porta USB para carregamento
FM, alarme duplo
8 W

AJ7260D
Acorde ao som de excelente música

com esta estação de base para iPod/iPhone/iPad
Reproduza e carregue todos os seus iPods/iPhones/iPads através do conector Lightning ou de 30 pinos 

e obtenha um som mais rico e mais límpido. Este elegante rádio relógio com alarme e base dupla dispõe 

de uma porta USB extra que lhe permite carregar três dispositivos em simultâneo e ainda o acorda à 

hora certa

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema de dupla base para carregar e reproduzir o seu iPod/iPhone/iPad
• Diafragma do altifalante em neodímio para um som rico e cristalino
• Potência de saída total de 8 W RMS
• Sintonização digital FM com estações programadas

Fácil de usar
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone/iPad, quando colocado na base
• USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional
• Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da música do iPod/iPhone/iPad ou do rádio
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de 

vida



 Diafragma do altifalante em neodímio
Diafragma do altifalante em neodímio para um 
som rico e cristalino

8 W RMS

Este sistema tem 8 W RMS de potência de 
saída total. RMS refere-se ao valor quadrático 
médio, que é uma medida típica para a potência 
áudio, ou melhor, para a energia eléctrica 
transferida de um amplificador áudio para um 
altifalante, que é medida em watts. A 
quantidade de energia eléctrica fornecida ao 
altifalante e a sua sensibilidade determinam a 
potência de som que é gerada. Quanto mais 
elevada for a voltagem, melhor é a potência 
sonora emitida pelo altifalante.

Sintonização digital FM com estações 
programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a 
estação que deseja programar e premir e 
manter premido o botão de programação para 
memorizar a frequência. Com estações de 
rádio predefinidas que podem ser gravadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Sincronização automática do relógio

Este sistema de base irá sincronizar 
automaticamente o relógio com o seu iPod/
iPhone/iPad num espaço de alguns segundos, se 
este estiver ligado e colocado na base. Com 
esta funcionalidade cómoda, não necessita de 
acertar a hora manualmente.

USB adicional
USB extra para carregar um smartphone ou 
tablet adicional

Alarme para dias de semana/fim-de-
semana

Concebido tendo em vista os estilos de vida 
modernos, este rádio relógio tem uma função 
de alarme dupla que permite definir diferentes 
alarmes para dias de semana e fins-de-semana 
ou até mesmo variar as definições do alarme 
para casais. As definições do alarme podem ser 
personalizadas para as mesmas horas de 
alarme durante toda a semana, de segunda a 
domingo. Em alternativa, pode definir o alarme 
para tocar cedo de segunda a sexta e para 
poder ficar na cama mais tempo aos sábados e 
domingos. Seja qual for a escolha, esta prática 
função poupa o trabalho de definir uma hora 
de alarme para cada noite.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda 
sua música de dispositivos portáteis e 
computadores. Basta ligar o seu dispositivo à 
porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho 
Philips. Com computadores, a ligação é 
normalmente estabelecida através da saída dos 
auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar 
da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A 
Philips assegura sempre o melhor som.

Alarme duplo

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de 
alarme diferentes. Defina uma hora de alarme 
para o acordar e outra hora de alarme para 
acordar outra pessoa.

Energia de reserva para hora e alarme
Quando há uma falha de energia, este rádio 
inteligente mantém a hora certa e as suas 
definições guardadas. O alarme programado 
continua activo, mesmo quando o visor está 
desligado - tudo graças a uma pilha pré-
instalada. Quando a energia é reposta, não é 
necessário acertar o relógio ou reajustar as 
definições. Ainda mais surpreendente, se a 
energia não for reposta, a bateria fornece 
energia suficiente para o alarme despertar à 
hora definida - garantindo que nunca acorda 
tarde.
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Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, 

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

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod 

touch de 4.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, 
iPod touch de 2.ª geração, iPod nano de 7.ª 
geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod nano de 5.ª 
geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 3.ª 
geração

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad com ecrã Retina, iPad mini, 

iPad 2

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 

iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso 
rápido, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e 
anterior

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM

Relógio
• Tipo: Digital
• Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme
• Número de alarmes: 2
• Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
• Reinício do alarme a cada 24 horas
• Repetir alarme: Sim, 9 minutos
• Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Funcionalidades
• Tipo de Ecrã: LCD

• Cor da retroiluminação: Branco
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade

Som
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 

Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Potência de saída (RMS): 8 W
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• USB: 1 USB 2.0

Carregamento por USB
• SIM
• 5 V, 2,1 A

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
• Pilha de reserva: AA (não incluída)
• Número de pilhas: 2

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 263 x 163 x 

135 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 227 x 

185 mm
• Peso: 1,13 kg
• Peso incl. embalagem: 2,1 kg

Acessórios
• Manual de início rápido
• Folheto de garantia mundial
•
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