
 

 

Philips
Rádiobudík pre iPod/
iPhone

• Funkcia MP3 Link

AJ7030D
Zobúdzajte sa na obľúbené melódie 

zo zariadenia iPod/iPhone
Vstávajte každé ráno s úsmevom na perách pri svojich obľúbených melódiách z prehrávača iPod/iPhone 

alebo rádia FM. Tento úžasný rádiobudík Philips rozžiari Vašu miestnosť – aj rána! Je vybavený 

praktickým dokom, ktorý Vám umožní nabíjať zariadenia bez toho, aby ste museli skladať ochranný kryt.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Neodýmiový budič reproduktora dosahuje bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupný výkon 6 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
• Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
• 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



 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.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia 
priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže 
môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim 
zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač 
iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať 
hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho 
batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací 
zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.
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Hlavné prvky
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/ •
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 touch, 
iPod touch 2. generácie, iPod nano, iPod nano 5. 
generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch 
4. generácie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Frekvenčný rozsah: 87,5 – 108 MHz

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Nabíjanie zariadenia iPhone

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

Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík 
(zdriemnutie), Časovač vypnutia, Duálny čas 
budenia, iPod alarm

• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
• Riadené kryštálom kremíka: áno

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W

nadol

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Neodýmiový magnetový systém: áno

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

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Hĺbka balenia: 141 mm
• Výška balenia: 106 mm
• Šírka balenia: 263 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

198 x 71 x 111 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,5 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,9 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla 

užívateľská príručka, Manuál používateľa, Záručný 
list s celosvetovo platnou zárukou

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

iPhone 4

Príkon
• Záložná batéria: CR2032 (pribalená)
• Počet batérií: 1
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
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