
 

 

Philips
staţie de andocare pentru 
iPod/iPhone

AJ7040D
Treziţi-vă cu sunetul excepţional 

de pe iPodul/iPhone-ul dvs.
Începeţi fiecare zi cu muzica dvs. preferată de pe iPod/iPhone. Cu boxe Bass Reflex, acest 
sistem de andocare elegant oferă un bas intens şi un sunet puternic . Dacă preferaţi, 
treziţi-vă cu radio-ul sau o sonerie cu alarmă dublă.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Putere totală de ieșire 10 W RMS

Ușor de utilizat
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. și iPod/iPhone
• Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 



 Alarmă dublă

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de 
alarmă. Setaţi o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și 
a doua oră pentru trezirea partenerului.

Telecomandă all-in-one

Cu telecomanda Philips all-in-one, acum puteţi 
parcurge ușor sute de melodii pe sistemul muzical 
Philips și iPod/iPhone cu o simplă apăsare a 
telecomenzii. Informaţiile afișate sunt listate în 
funcţie de lista de melodii, album, interpret, gen 
muzical sau melodie și permit navigarea rapidă și 
simplă prin sute de fișiere. Permite operarea cu o 
singură mână și garantează o experienţă unică.

Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se 
adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără 

adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar și cu 
cele mai protectoare carcase – este suficient să 
andocaţi iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteţi 
să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de 
muzică.

Sincronizare automată a ceasului

Când conectaţi și andocaţi, acest sistem de andocare 
va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în 
decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică 
comodă, nu mai este necesar să setaţi ora manual.

Alarmă progresivă

Începeţi ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care 
dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor 
normale cu volum presetat este fie prea scăzut 
pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi 
prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o 
melodie preferată, un post de radio sau alarma 
buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește 
treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, 
pentru a vă trezi ușor.

Treziţi-vă cu ajutorul iPod-ului/iPhone-
ului/radioului
Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu 
melodiile de la radio
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Specificaţii
Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod mini, iPod cu afișaj color, iPod 

a 5-a generaţie, iPod clasic, iPod nano prima 
generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-
a generaţie, iPod nano a 4-a generaţie, iPod nano a 
5-a generaţie, iPod nano a 6-a generaţie, iPod touch 
a 2-a generaţie, iPod a 6-a generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, 

Încărcare iPhone, Redare și Pauză, Melodia 
următoare și anterioară, Repede înainte și înapoi, 
Repetare, Redare aleatorie

Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă 

buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), 
Timer Sleep, alarmă dublă

Sunet
• Sistem audio: Stereo
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Legătură MP3: intrare stereo de 3,5 mm

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

290 x 160 x 113 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Manual de 

utilizare, Certificat de garanţie internaţională
•
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