
 

 

Philips
докинг станция за iPod/
iPhone

В комплект с приложение
10 W

AJ7034D
Събуждайте се с любимите си мелодии

с тази докинг станция за iPod/iPhone
Започнете деня си с докинг станцията Philips AJ7034D/12. Тя има система басрефлексни 

високоговорители за мощни баси, изходна мощност 10 W RMS и поставка, която побира всеки 

iPod/iPhone. Наслаждавате се на по-вълнуващо събуждане и слушане на радио с безплатното 

приложение от Philips.

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Цифрова настройка с настроени станции
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Обща изходна мощност 10 W RMS

Лесна употреба
• Безплатно приложение HomeStudio за по-приятно събуждане и слушане на радио
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
• Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на 
електрозахранването

• Регулируема сила на звука на алармата за надеждно събуждане

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време



 Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за 
поставяне с пружина поема без проблем 
всеки iPod или iPhone, без специални 
адаптери. Нещо повече, той работи дори 
когато повечето защитни калъфи са 
поставени – просто поставете вашия iPod 
или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

Цифрова настройка с настроени 
станции

Цифровото FM радио предлага 
допълнителни музикални възможности за 
музикалната колекция на вашата аудио 
система Philips. Просто настройте 
станцията, която искате да зададете, и 
задръжте бутона за настройка, за да 
запаметите честотата. С настройваните 
станции, които могат да бъдат съхранени, 
можете бързо да извиквате своята любима 
станция, без да е необходимо да 
настройвате ръчно честотите всеки път.

Безплатно приложение HomeStudio

Няма по-добър начин за събуждане или 
слушане на радио от безплатното 
приложение Philips HomeStudio. Просто 
изтеглете приложението от Apple App store 
и се радвайте на разнообразието от 
вълнуващи функции. Авангардното 
настройване на аларми например ви дава 
повече гъвкавост при алармите, 
включително избор на сила на звука, 
продължителност, дата и звук. Освен това 
имате по-добър потребителски интерфейс, 
когато слушате радио, с лесни за използване 
функции за настройване на станциите.

Регулируема сила на звука на алармата

С радиочасовниците Philips се събуждате с 
усмивка и точно така, както желаете. 
Регулируемата сила на звука на алармата ви 
позволява да зададете желаната сила на 
звука за събуждане. Дали се нуждаете от 
силна аларма, за да станете навреме, или 
предпочитате по-нежен звук, регулируемата 
сила на звука ви дава избор, за да започнете 
деня така, както обичате.
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Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 
GB, iPod touch 4-то поколение, iPod classic, iPod 
nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, 
iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то 
поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 
6-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod mini

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Приложение за iPod/iPhone
• Име на приложението: HomeStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: Радио с поставка за iPod/iPhone, 
iPod Touch, iPhone

• 5-дневна прогноза за времето
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
таймер за заспиване

• Радио: FM радио, готови, сканиране, 
настройване

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо 
напред и назад, Следваща и предишна песен, 
"Изпълнение" и "Пауза"

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: Двоен будилник, Аларма със зумер, 
Радиобудилник, Повторение на алармата 
(дрямка)

• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Цвят на подсветката: Кехлибар
• Тип на дисплея: LED лампи

Звук
• Изходна мощност (RMS): 10 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Основен високоговорител: Система 
басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване
• MP3-Link: Да, 3,5 мм жак

Power
• Мрежово захранване: ДА
• Електрозахранване: 100-240 V, 47-63 Hz

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 283 x 112 x 

118 мм
• Тегло: 1,36 кг
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 319 x 144 x 

180 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,73 кг
• Размери на общия кашон: 298 x 327 x 375 

(ШxДxВ) мм
• Тегло на общия кашон: 7,55 кг
• Количество в общия кашон: 4

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Гаранционна карта, 
Кратко ръководство за употреба
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