
 

 

Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

AJ7040D
Vakna till fantastiskt ljud 

från din iPod/iPhone
Börja dagen på rätt sätt med favoritmusik från iPod/iPhone. Med inbyggda Bass Reflex-
högtalare ger det här smidiga dockningssystemet djup bas och kraftfullt ljud. Om du hellre 
vill vakna till radion eller en signal med dubbla alarm så går det också bra.

Berika din ljudupplevelse
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Total uteffekt på 10 W RMS

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPod/iPhone
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Starta dagen som du vill
• Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone
• Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
• Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider



 Dubbelt larm

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en 
larmtid för att väcka dig och den andra till din 
partner.

Allt-i-ett-fjärrkontroll

Med Philips allt-i-ett-fjärrkontroll kan du lätt navigera 
både i Philips-musiksystemet och i din iPod/iPhone 
bland hundratals låtar med en enkel knapptryckning 
på fjärrkontrollen. Navigeringen visar information 
enligt spellista, album, artist, genre eller spår och du 
får ett snabbt men ändå enkelt sätt att navigera bland 
hundratals filer. Du kan styra med en hand och får 
garanterat en unik användarupplevelse.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 

Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

Automatisk klocksynkronisering

När dockningsstationen ansluts och dockas 
synkroniseras klockan automatiskt med din iPod/
iPhone på några sekunder. Tack vare den här 
praktiska funktionen behöver du inte ställa in tiden 
manuellt.

Behaglig uppvakningsfunktion

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en 
gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor 
med inställd volym har antingen för lågt ljud för att 
väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar 
alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, 
radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga 
uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från 
svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Vakna till iPod/iPhone/radio
Vakna till musik eller radio från din iPod/iPhone
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Specifikationer
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Mini, iPod med färgdisplay, 

iPod, 5:e generationen, iPod Classic, iPod nano, 1: 
generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
nano, 6:e generationen, iPod touch, 2:a 
generationen, iPod 6th Generation

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Laddning av iPhone, Spela upp och pausa, Nästa 
och föregående spår, Snabbspolning framåt och 
bakåt, Repetering, Slumpvis uppspelning

Bekvämlighet
• Klocka/version: Digital
• Larm: 24-timmars larmåterställning, Larmsignal, 

Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm 
(insomningsfunktion), Insomningsfunktion, dubbelt 
larm

Ljud
• Ljudsystem: Stereo
• Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• MP3-Link: 3,5 mm stereoingång

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

290 x 160 x 113 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 

Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen
•
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