
 

 

Philips
Radiobudík pro iPod/
iPhone o výkonu 8 W

• Připojení MP3 Link

AJ7030D
Probouzejte se hudbou 

z iPodu/iPhonu
Probouzejte se na oblíbenou hudbu z iPodu, iPhonu nebo rádia FM úžasného radiobudíku 
Philips, který rozzáří váš pokoj i každé ráno. V zabudovaném doku pak můžete nabíjet své 
oblíbené zařízení i v ochranném obalu.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Digitální tuner FM s předvolbami
• Neodymiový zesilovač reproduktoru pro bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupní výkon 6 W RMS

Snadné použití
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu



 Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní 
adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – 
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně 
vychutnáte hudbu bez potíží.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při 
nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují 
připojení vašeho přenosného zařízení přímo 
k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení 
iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a 
nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému 
přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém 
automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je 
v doku.
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Přednosti
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod mini, iPod s barevným 

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

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM
• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, 

Nabíjení zařízení iPhone

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení 

rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), 
Časovač, Dvojité buzení, Budík iPod

• Vylepšení displeje: Řízení jasu
• Řízený krystalem: Ano

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 W

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Neodymový magnetický systém: Ano

Možnosti připojení
• Připojení MP3: 3,5mm stereofonní vstup

Rozměry
• Typ balení: D-box
• Hloubka balení: 141 mm
• Výška balení: 106 mm
• Šířka balení: 263 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 198 x 71 x 111 mm
• Hmotnost výrobku: 0,5 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,9 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Stručný uživatelský návod, Uživatelská příručka, 
Mezinárodní záruční list

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Spotřeba
• Záložní baterie: CR2032 (součást balení)
• Počet baterií: 1
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
•
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