
 

 

Philips
dokovací stanice pro iPod/
iPhone

Rozšiřitelný aplikací
10W

AJ7034D
Vstávejte se svými oblíbenými melodiemi

s touto dokovací stanicí pro iPod/iPhone
Začněte den s dokovací stanicí Philips AJ7034D/12. Představuje reproduktor se systémem Bass 
Reflex pro výkonné basy, výkon 10 W RMS a dok, který je kompatibilní s jakýmkoli zařízením iPod/
iPhone. Prostřednictvím bezplatné aplikace Philips dále nabídne vylepšené probouzení a rádio.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Digitální tuner FM s předvolbami
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Snadné použití
• Bezplatná aplikace HomeStudio pro větší zážitky z buzení a poslechu rádia
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Nastavitelná hlasitost budíku pro spolehlivé buzení

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání



 Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez 

zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými 
pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. 
Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší 
hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí 
jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit 
předvolbu, stisknout a podržet tlačítko 
předvolby, aby si přístroj zapamatoval 
naladěnou frekvenci. S předvolenými 
rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, 
můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, 
aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Bezplatná aplikace HomeStudio

Neexistuje lepší způsob, jak se probudit nebo 
poslouchat rádio, než s bezplatně 
poskytovanou aplikací Philips HomeStudio. 
Jednoduše si stáhněte aplikaci z obchodu Apple 

App Store a užijte si spoustu vzrušujících 
funkcí. Například pokročilé nastavení budíku 
poskytuje větší flexibilitu v nastaveních budíku, 
včetně hlasitosti budíku, doby trvání buzení, 
data a zvuku. Získáte také lepší uživatelské 
rozhraní pro poslech rádia se snadno 
použitelnými funkcemi pro předvolby stanic.

Nastavitelná hlasitost budíku

Radiobudíky Philips vám dovolují vstát s chutí 
do nového dne požadovaným způsobem. 
Nastavitelná hlasitost budíku umožňuje 
nastavit hlučnost buzení podle vašich představ. 
Ať potřebujete hlasitější budík, abyste vstali 
z postele včas, nebo upřednostňujete 
tlumenější budík pro něžné probuzení, 
nastavitelná hlasitost vám poskytne flexibilitu, 
abyste zahájili den po svém.
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Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 

2 generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod 
touch 4. generace, iPod classic, iPod nano 
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 
5 generace, iPod nano 6. generace, iPod 
5. generace, iPod mini

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: HomeStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: Rádio s dokem pro iPod/iPhone, 

iPod Touch, iPhone
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač
• Rádio: Rádio FM, předvolba, funkce Scan, ladění

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Rychlý posun vpřed/
zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a 
pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální

• Budíky: Dvojité buzení, Signál budíku, Buzení 
rádiem, Opakované buzení (funkce snooze)

• Pohodlí uživatele: Časovač
• Barva podsvětlení: Oranžová
• Typ displeje: LED

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 10W
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Možnosti připojení
• Připojení MP3: Ano, 3,5 mm konektor

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano
• Napájení: 100-240 V, 47–63 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

283 x 112 x 118 mm
• Hmotnost: 1,36 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 319 x 144 x 180 mm
• Hmotnost včetně balení: 1,73 kg
• Rozměry velkoobchodního balení: (Š x H x V) 

298 x 327 x 375 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 7,55 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Záruční list, Stručný 

uživatelský návod
•
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