
 

 

„Philips“
prijungimo stotelė, skirta 
„iPod“ / „iPhone“

Patobulintos programos
10 W

AJ7034D
Pabuskite girdėdami mėgstamas melodijas

su šia „iPod“ / „iPhone“ prijungimo stotele
Pradėkite dieną su „Philips“ prijungimo stotele AJ7034D/12. Joje įrengta „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema, garantuojanti sodrius žemuosius dažnius, 10 W RMS išvestis ir prijungimo stotelė, tinkanti bet 

kokiam „iPod“ / „iPhone“. Mėgaukitės tobulesnėmis žadinimo ir radijo funkcijomis naudodami 

nemokamą „Philips“ programą.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• 10W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Nemokama „HomeStudio“ programa – malonesni žadinimo ir radijo klausymosi potyriai
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
• Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai
• Reguliuojamas žadinimo garsas patikimoms žadinimo funkcijoms

Pradėkite dieną savaip
• Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui



 Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais 
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių 
sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių 
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas 
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai 
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl 
iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. 
To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti 
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių 
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip 
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. 
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu 
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų 
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują 
tokių garsų dimensiją.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, 
paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar 

„iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be 
to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose 
– paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar 
„iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be 
jokių trikdžių.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų 
muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso 
sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą 
stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio 
nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. 
Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią 
galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną 
kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Nemokama „HomeStudio“ programa

Nėra geresnio būdo pabusti ar klausytis radijo, 
nei naudojant nemokamą „Philips 
HomeStudio“ programą. Tiesiog atsisiųskite 
programą iš „Apple App“ parduotuvės, kad 

galėtumėte mėgautis daugybe įdomių funkcijų. 
Pavyzdžiui, patobulinta žadintuvo sąranka 
suteikia jums daugiau lankstumo nustatant 
žadintuvą – įskaitant žadintuvo garsumą, 
trukmę, datą ir garsą. Taip pat gausite geresnę 
vartotojo sąsają klausantis radijo, lengvai 
naudodamiesi iš anksto nustatytomis 
funkcijomis.

Reguliuojamas žadinimo garsas

„Philips“ radijo aparatai su laikrodžiu leidžia 
pabusti taip, kaip norite, šypsantis. 
Reguliuojamas žadinimo garsas leidžia nustatyti 
pageidaujamo garsumo žadinimo funkciją. 
Reguliuojamas garsas suteikia lankstumo savaip 
pradėti dieną, nesvarbu, ar norėtumėte 
garsesnio žadinimo, kad laiku atsikeltumėte iš 
lovos, ar pageidautumėte švelnesnio žadinimo, 
kad maloniai jus pažadintų.
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„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 

karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod 
Touch“ (4-oji karta), „iPod Classic“, „iPod nano” 
(1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod nano” 
(3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), „iPod nano” 
(5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta), „iPod” (5-oji 
karta), „iPod mini”

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „HomeStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: Radijas su „iPod“ / „iPhone“, 

„iPod Touch“, „iPhone“ jungtimi
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis
• Radijas: FM radijas, išankstinis nustatymas, 

nuskaitymas, sureguliuoti

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 

„iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Kitas / 
ankstesnis takelis, Groti ir sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Patogumas
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis

• Žadintuvai: Dvigubas žadintuvo laikas, žadintuvas 
su signalu, radijo žadintuvas, kartoti signalą 
(snausti)

• Vartotojo patogumui: Išsijungimo laikmatis
• Fono spalva: Gintaro spalvos
• Ekrano tipas: LED

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 10 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: sukamas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem. 

dažnių atspindžiu

Prijungimo galimybė
• MP3-Link: Taip, 3,5 mm lizdas

Maitinimas
• Elektros energija
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 47-63 Hz

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 283 x 112 x 

118 mm
• Svoris: 1,36 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 319 x 144 x 180 

mm
• Svoris su pakuote: 1,73 kg
• Pagrindinės dėžutės matmenys: (P x G x A) 298 x 

327 x 375 mm
• Dėžutės svoris: 7,55 kg
• Dėžučių kiekis: 4

Priedai
• Pridedami priedai: Garantijos lapas, Greito 

naudojimosi vadovas
•
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