
 

 

Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

• Appforbedret
• 10 W

AJ7034D
Våkn opp til dine favorittmelodier

med denne iPod-/iPhone-dokkingstasjonen
Start dagen med denne Philips AJ7034D/12-dokkingstasjonen. Den har et bassreflekshøyttalersystem 

for kraftig bass, 10 W RMS-utgang og en dokk som passer til alle typer iPod/iPhone. Gled deg også over 

forbedrede vekke- og radiofunksjoner via den gratis Philips-appen.

En rikere lydopplevelse
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• 10 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Gratis HomeStudio-app for forbedret vekking og radiolytting
• Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
• Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går
• Justerbart alarmvolum for pålitelig vekking

Start dagen på din måte
• Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
• Myk og behagelig oppvåkning



 Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt 
høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller 
det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem 
ved at det er akustisk justert etter wooferen 
for å forsterke gjengivelsen av de lave 
frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. 
Systemet fungerer ved å la luftmassen 
resonnere i basspipen slik at det vibrerer som 
en vanlig woofer. I kombinasjon med 
responsen i høyttaleren forsterker systemet 
lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av 
dyp bass.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig 
design passer til alle typer iPod eller iPhone 

uten behov for spesialadaptere. Den fungerer 
til og med sammen med de fleste 
beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller 
iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte 
musikken din uten problemer.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg 
for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. 
Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk 
på og hold inne forvalgknappen for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som 
kan lagres, får du raskt tilgang til 
favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter 
frekvensen manuelt hver gang.

Gratis HomeStudio-app

Det finnes ikke en bedre måte å våkne på eller 
lytte til radio enn med den gratis HomeStudio-

appen fra Philips. Alt du trenger å gjøre, for å 
glede deg over et stort utvalg av spennende 
funksjoner, er å laste ned appen fra Apple App 
Store. For eksempel gir avansert alarmoppsett 
deg større fleksibilitet innen alarminnstillinger 
– inkludert alarmens volum, varighet, dato og 
lyd. Du får også et bedre brukergrensesnitt når 
du hører på radio, med brukervennlige 
funksjoner for å forhåndsinnstille radiokanaler.

Justerbart alarmvolum

Med klokkeradioene fra Philips kan du få gull i 
munn på morgenen på den måten du ønsker. 
Det justerbare alarmvolumet gjør at du kan 
stille inn det volumet du ønsker å bli vekket av. 
Enten du trenger en høyere alarm for å komme 
deg opp i tide, eller du foretrekker en mer 
behagelig alarm og bli vekket skånsomt, gir det 
justerbare volumet deg fleksibilitet til å starte 
dagen slik du ønsker.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, Andregenerasjons 

iPod touch, Andregenerasjons iPod touch 8/16/
32 GB, Fjerdegenerasjons iPod touch, iPod classic, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod, iPod mini

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app
• Programnavn: HomeStudio, Gratis nedlasting fra 

App store
• Kompatibilitet: Dokkingradio for iPod/iPhone, iPod 

Touch, iPhone
• 5-dagers værvarsel
• Avspilling: navigasjon for album/spor, 

avspillingskontroller
• Klokke: analog skjerm, digital skjerm
• Alarm: flere alarmer, sleep timer
• Radio: FM-radio, forhåndsinnstilling, skanning, still 

inn

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, 

Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Neste og 
forrige spor, Play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital
• Alarmer: To vekketidinnstillinger, Summealarm, 

Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze)
• Brukerkomfort: Sleep Timer
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Skjermtype: LED

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 10 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: roterende

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Hovedhøyttaler: Bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-link: Ja, 3,5 mm jack

Drift
• Strømnett
• Strømforsyning: 100–240 V, 47–63 Hz

Mål
• Produktmål (BxDxH): 283 x 112 x 118 mm
• Vekt: 1,36 kg
• Mål, emballasje (B x D x H): 319 x 144 x 180 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 1,73 kg
• Mål på hovedeske: (B x D x H) 

298 x 327 x 375 mm mm
• Vekt, hovedeske: 7,55 kg
• Hovedeskekvantum: 4

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Garantisertifikat, 

Hurtigbrukerveiledning
•
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