
 

 

Philips
iPod/iPhone-
telakointiasema

30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
20 W

AJ7041D
Herää upeaan iPod/iPhone-

ääneen
Aloita päiväsi lempimusiikillasi iPodista/iPhonesta. Tyylikäs telakointiasema, jossa on 
sisäiset bassorefleksikaiuttimet, toistaa basson täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Voit 
myös halutessasi herätä radion tai kahdella herätysajalla varustetun summerin ääneen.

Tehosta äänentoistoa
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Helppokäyttöinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen yhteinen kaukosäädin
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
• Herää aamuun miellyttävästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat



 Kaksi herätysaikaa

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi 
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi 
eri herätysajat.

Yhteinen kaukosäädin

Nyt voit selata samalla Philipsin kaukosäätimellä 
Philips-musiikkijärjestelmän ja iPodin/iPhonen satoja 
musiikkikappaleita helposti yhdellä painikkeen 
painalluksella. Voit selata satoja tiedostoja ja näyttää 
ne luettelona soittolistan, albumin, esittäjän, lajin tai 
kappaleen mukaan. Kaukosäädintä voi käyttää yhdellä 
kädellä, ja se takaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin 
sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. 

Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – 
voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt 
voit nauttia musiikista todella helposti.

Kellon automaattinen synkronointi

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon 
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun 
iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon 
ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa 
manuaalisesti.

Hilj. herätys

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain 
kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet 
ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, 
jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse 
herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai 
hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen 
miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät 
rauhallisesti.

Herää iPodin, iPhonen tai radion ääneen
Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
AJ7041D/12

Tekniset tiedot
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod mini, Värinäytöllinen iPod, iPod 

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

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

iPhonen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava 
ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

Käytön mukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, 

Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto 
(torkkutoiminto), Uniajastin, kaksi herätysaikaa

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Lähtöteho (RMS): 20 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät
• MP3 Link: 3,5 mm stereotulo

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 290 x 160 x 113 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko
•
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