
 

 

Philips
dokkimisjaam iPodile/
iPhone'ile

• Rakendustega täiustatav
• 10 W

AJ7034D
Ärgake oma lemmikmuusika saatel

selle iPodi/iPhone'i dokkimisjaama abil
Alustage oma päeva selle Philipsi dokkimisjaamaga AJ7034D/12. Kõlarisüsteem Bass Reflex Speaker 

System annab muusikale võimsa bassi, lisaks on sel väljundvõimsus 10 W RMS ja dokk, mis sobib kõigi 

iPodide/iPhone'idega. Nautige tasuta Philipsi rakenduse kaudu veelgi mõnusamaid ärkamisi ja 

raadiokuulamise kogemusi.

Rikastage oma muusikaelamust
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• FM-digitaalhäälestus ja jaamad
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
• Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Lihtne kasutada
• Tasuta HomeStudio rakendus täiustatud äratus- ja raadioelamuse pakkumiseks
• Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
• Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks
• Reguleeritav helitugevus usaldusväärseks äratuseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel
• Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
• Sujuv äratus äratab teid meeldivalt



 Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab 
sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. 
See erineb tavalisest kompaktsest 
kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis 
on basskõlariga akustiliselt joondatud, 
optimeerides süsteemi madalasageduslikku 
heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud 
bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab 
bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see 
toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari 
tundlikkusega võimendab süsteem 
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi 
rohkem sügavust.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i 
dokkimine

Nutika disainiga, vedrukinnitusega 
dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid 

või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks 
toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite 
dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. 
Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult 
nautida.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid 
muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi 
kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite 
salvestada, ning vajutage salvestamiseks 
salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud 
jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, 
ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Tasuta HomeStudio rakendus

Pole paremat viisi ärkamiseks ega raadio 
kuulamiseks kui Philips Home Audio rakendus. 
Lihtsalt laadige rakendus alla Apple'i App 

Store'ist ja nautige arvukalt põnevaid 
funktsioone. Näiteks teevad täiustatud 
äratusseaded äratuse (sh helitugevuse, kestuse, 
kuupäeva ja heli) seadistamise väga paindlikuks. 
Peale selle saate lihtsasti kasutatavate 
raadiojaamade eelseadistusfunktsioonide abil 
parema kasutajaliidese.

Reguleeritav helitugevus

Philipsi kellraadio laseb teil ärgata ja virguda 
soovitud viisil. Reguleeritav helitugevus 
võimaldab äratuse valjust soovi kohaselt 
seadistada. Olenemata sellest, kas soovite 
valjemat äratust voodist tõusmiseks või 
eelistate vaiksemat äratust rahulikumaks 
ülesärkamiseks, tagab reguleeritav helitugevus 
teile paindlikkuse alustada päeva just nii nagu 
soovite.
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Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod touch, iPod touch (2. 

põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), 
iPod touch (4. põlvkond), iPod classic, iPod nano 
(1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano 
(3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano 
(5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod (5. 
põlvkond), iPod mini

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: HomeStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Ühilduvus: iPodi/iPhone'i, iPod Touchi, iPhone'i 

dokiga raadio
• 5-päevane ilmateade
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer
• Raadio: FM-raadio, Eelseadistus, Skaneerimine, 

Häälestamine

Heliesitus
• Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, 

iPodi laadimine, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja 
eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM stereo
• Automaatne digitaalhäälestus
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn

Mugavus
• Kell/versioon: Digitaalne
• Äratused: Topeltäratus, Äratus helisignaaliga, 

Äratus raadioga, Äratuse kordamine (tukkumine)
• Mugavusfunktsioonid: Unetaimer
• Tagantvalgustuse värv: Oranž
• Ekraani tüüp: LED

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 10 W
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarid: 2
• Põhikõlar: Süsteem Bass Reflex Speaker System

Ühenduvus
• MP3-Link: Jah, 3,5 mm pistik

Võimsus
• Toiteallikas
• Toiteallikas: 100-240 V, 47–63 Hz

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 283 x 112 x 118 mm
• Kaal: 1,36 kg
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 319 x 144 x 180 mm
• Kaal (koos pakendiga): 1,73 kg
• Peaseadme pakendi mõõtmed: (L x S x K) 298 x 

327 x 375 mm
• Peamise pakendi kaal: 7,55 kg
• Peamise pakendi kogus: 4

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Garantiitunnistus, 

Kiirjuhend
•
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