
 

 

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

AJ7040D
Ébredjen iPod/iPhone készüléke 

nagyszerű hangjára
Kezdje a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival. A beépített Bass 
Reflex hangszórókkal ellátott tetszetős dokkolórendszer gazdag mélyhangot és erőteljes 
hangzást nyújt. Igényének megfelelően a rádió hangjára vagy a kettős hangjelzésre is kelhet.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és iPod/iPhone készülékhez
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni



 Kettős ébresztés

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési 
idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt 
az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Univerzális távvezérlő

A Philips univerzális távvezérlő egyetlen 
gombnyomásával dalok százai között navigálhat 
egyszerre Philips zenei rendszerén és iPod/iPhone 
lejátszóján egyaránt. A műsorszámról, az előadóról, 
az albumról és a műfajról szóló információk 
megjelenítése mellett olyan gyors és könnyed, egy 
kézzel is kezelhető vezérlést tesz lehetővé, amely 
garantáltan egyedülálló felhasználói élményt nyújt az 
Ön számára.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 

külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

Automatikus óraszinkronizálás

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a 
dokkolórendszer néhány másodperc alatt 
automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone 
készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak 
köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.

Kíméletes ébresztő

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő 
hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az 
előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők 
vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő 
hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább 
kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra 
vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő 
hangereje a csöndestől az egészen magasig 
fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy 
kíméletes ébresztésben lesz része.

Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy 
rádióra
Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
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Műszaki adatok
iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: mini iPod, iPod színes kijelzővel, 5. 

generációs iPod, iPod classic, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod 
nano, 6. generációs iPod nano, 2. generációs iPod 
touch, 6. generációs iPod

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

iPhone töltése, Lejátszás és szünet, Következő és 
előző zeneszám, Gyorskeresés előre és visszafelé, 
Ismétlés, Véletlen sorrendű lejátszás

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Ébresztés 24 órás visszaállítása, Berregő 

riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése 
(szundítás), Elalváskapcsoló, kettős ébresztés

Hang
• Hangrendszer: Sztereó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság
• MP3-Link: 3,5 mm sztereó bemenet

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

290 x 160 x 113 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Felhasználói 

kézikönyv, Nemzetközi garancialevél
•
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