
 

 

Philips
iPod/iPhone-
telakointiasema

Sovellusten tehostama
10 W

AJ7034D
Herää suosikkisäveliisi

tämän iPod/iPhone-telakointiaseman avulla
Aloita päiväsi Philips AJ7034D/12 -telakointiaseman kanssa. Sen bassorefleksikaiutinjärjestelmä tuottaa 

syvän ja voimakkaan basson ja 10 W RMS-lähtötehon. Kaikki iPod-/iPhone-mallit sopivat telakkaan. 

Ilmaisen Philips-sovelluksen avulla saat käyttöösi tehostettuja herätys- ja radio-ominaisuuksia.

Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Helppokäyttöinen
• Ilmainen HomeStudio-sovellus parantaa herätys- ja radio-toimintoja
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
• Hälytyksen äänenvoimakkuutta säätämällä luotettava herätys

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
• Herää aamuun miellyttävästi



 Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään 
telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai 
iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat 

useimmat suojakotelotkin – voit telakoida 
iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia 
musiikista todella helposti.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Ilmainen HomeStudio-sovellus

Mukavammin ei voisi herätä tai kuunnella 
radiota kuin ilmaisen Philips Home Audio -
sovelluksen avulla. Lataa sovellus Applen App 

Storesta ja saat käyttöösi jännittäviä 
ominaisuuksia. Esimerkiksi herätyksen 
lisäasetukset antavat lisää joustoa hälytysäänen 
voimakkuuden ja keston säätöön sekä 
hälytyksen päivämäärän ja äänen asetuksiin. 
Saat myös paremman käyttöliittymän, jossa on 
helppokäyttöiset pikavalintatoiminnot radion 
kuunteluun.

Säädettävä hälytyksen 
äänenvoimakkuus

Philipsin kelloradioilla saat sinulle sopivan 
herätyksen. Voit säätää herätyksen 
äänenvoimakkuuden mieleiseksi. Tarvitsetpa 
sitten kovaäänisen herätyksen päästäksesi ylös 
ajoissa tai haluat herätä rauhassa hiljaisempaan 
ääneen, hälytyksen äänenvoimakkuuden 
säädön ansiosta voit aloittaa päiväsi niin kuin 
sinulle sopii.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 

iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod touch, 4. 
sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, 
iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, 
iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, 
iPod nano, 6. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, iPod mini

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: HomeStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: Telakkaradio iPodille/iPhonelle, 

iPod Touchille, iPhonelle
• 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston 

ohjaimet
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin
• Radio: FM-radio, pikavalinta, haku, viritä; sävel

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-

laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Käytön mukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen

• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Summeriherätys, 
Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto)

• Käyttömukavuus: Uniajastin
• Taustaväri: Kellanruskea
• Näyttötyyppi: LED

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 10 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät
• MP3 Link: Kyllä, 3,5 mm:n liitin

Virta
• Verkkovirta: KYLLÄ
• Virtalähde: 100–240 V, 47–63 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 283 x 112 x 118 mm
• Paino: 1,36 kg
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 319 x 144 x 180 mm
• Paino pakattuna: 1,73 kg
• Tukkupakkauksen mitat: (LxSxK) 298 x 327 x 

375 mm
• Tukkupakkauksen paino: 7,55 kg
• Määrä pakkauksessa: 4

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Takuutodistus, 

Pikaopas
•
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