
 

 

Philips
Dokovacia stanica pre 
iPod/iPhone

AJ7040D
Zobuďte sa so skvelým zvukom 

z prehrávača iPod/iPhone
Vykročte do dňa správnou nohou so svojou obľúbenou hudbou z prehrávača iPod/iPhone. Tento 
štíhly dokovací systém so zabudovanými reproduktormi Bass Reflex prináša bohaté, hlboké basy a 
silný zvuk. Ak si to želáte, zobúdzať vás môže aj rádio alebo budík s dvoma časmi budenia.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Jednoduché používanie
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Univerzálny diaľkový ovládač pre váš systém a iPod/iPhone
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch



 Dvojitý budík

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi 
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, 
druhý na zobudenie vášho partnera.

Univerzálny diaľkový ovládač

Pomocou univerzálneho diaľkového ovládača Philips 
môžete jednoducho ovládať hudobný systém Philips 
aj zariadenie iPod/iPhone so stovkami skladieb len 
jedným stlačením na diaľkovom ovládači. Táto 
navigácia, pri ktorej sa informácie zobrazujú podľa 
zoznamu prehrávaných skladieb, albumu, interpreta, 
žánru či skladby, umožňuje rýchly a jednoduchý 
pohyb po stovkách súborov. Umožňuje ovládanie 
jednou rukou a zaručuje jedinečný používateľský 
zážitok.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez 
námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí 

ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše 
funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v 
niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí 
vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz 
si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom 
pohodlí.

Automatická synchronizácia hodín

Po pripojení a vložení do doku tento dokovací 
systém do niekoľkých sekúnd automaticky 
zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. 
Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať 
čas manuálne.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne 
sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s 
prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na 
zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa 
náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. 
Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej 
hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka 
jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne 
nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone 
alebo rádia
Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie 
z rádia
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Technické údaje
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod mini, iPod s farebným 

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

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Nabíjanie zariadenia iPhone, Prehrať a pozastaviť, 
Ďalšia a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a 
dozadu, Opakovať, Náhodné prehrávanie

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, 

Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia, dvojitý budík

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• MP3-Link: 3,5 mm stereofónny vstup

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

290 x 160 x 113 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Manuál 

používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

•
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