Philips
Klokradio met alarm, voor
iPod/iPhone

• MP3 Link

AJ7030D

Word wakker met iPod/iPhonemuziek
Word stralend wakker met uw favoriete liedjes op uw iPod/iPhone of FM-zender met de
prachtige klokradio van Philips die uw kamer en uw ochtenden opfleurt! Met het slimme
basisstation kunt u uw apparaten opladen zonder de beschermhoes te hoeven verwijderen.
Verrijk uw luisterervaring
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en helder geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 6 W RMS
Gebruiksvriendelijk
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
Begin de dag op uw manier
• Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
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Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
MP3 Link

Specificaties
Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod Mini, iPod met
kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod
nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod
nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod
touch, iPod touch 2e generatie, iPod Nano, iPod
nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod
touch 4e generatie

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•
•

Radioband: FM
Automatisch digitaal afstemmen
Voorkeurzenders: 20
Antenne: FM-antenne
Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz

Audioweergave

• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, iPhone
opladen

Gemak

• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie,
Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen
(snooze), Sleeptimer, Tweevoudige alarmtijd, iPodalarm
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Kwartsklok

Geluid

• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 3 W
• Volumeregeling: Volumeregeling

Kenmerken
Luidsprekers

• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Neodymium magneetsysteem

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Connectiviteit

• MP3-Link: 3.5-mm stereo-ingang

Afmetingen
•
•
•
•
•

Verpakkingstype: D-box
Diepte van de verpakking: 141 mm
Hoogte van de verpakking: 106 mm
Breedte van de verpakking: 263 mm
Afmetingen van product (B x H x D):
198 x 71 x 111 mm
• Gewicht van het product: 0,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,9 kg

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle
gebruikershandleiding, Gebruikershandleiding,
Wereldwijde garantiekaart

Dit slim ontworpen dockingstation met
veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods
en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs
niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod
of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt
zorgeloos van uw muziek genieten.

MP3 Link

Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Vermogen

• Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
• Aantal batterijen: 1
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw
iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat
rechtstreeks aansluiten op het
entertainmentsysteem met dock voor een perfecte
geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock
laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het
afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder
u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt.
Wanneer u uw draagbare apparaat in het
entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit
automatisch opgeladen.
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