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stacja dokująca do 
urządzeń iPod/iPhone

Obsługa aplikacji
10 W

AJ7034D
Wstawaj przy ulubionej melodii

dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone
Zacznij dzień ze stacją dokującą AJ7034D/12 firmy Philips wyposażoną w głośnik z systemem Bass 

Reflex zapewniający głębokie, mocne basy i moc wyjściową 10 W RMS oraz podstawkę dokującą do 

wszystkich modeli urządzeń iPod/iPhone. Stacja oferuje też udoskonalone funkcje budzenia i obsługi 

radia dzięki bezpłatnej aplikacji firmy Philips.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Łatwe użytkowanie
• Darmowa aplikacja HomeStudio zapewniająca przyjemniejszą pobudkę i bardziej komfortowe 

słuchanie radia
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
• Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku 

prądu
• Regulowana głośność budzika zapewniająca pewną pobudkę

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia



 System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 
basową akustycznie zharmonizowaną z 
głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego 

modelu urządzenia iPod lub iPhone bez 
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. 
Co więcej, możliwe jest podłączenie 
urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka 
różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w 
zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że 
znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Darmowa aplikacja HomeStudio

Nie ma lepszego sposobu na pobudkę lub 
słuchanie radia niż darmowa aplikacja 
HomeStudio firmy Philips. Wystarczy pobrać ją 

ze sklepu App Store firmy Apple, aby uzyskać 
dostęp do niesamowitych funkcji, np. 
zaawansowanej konfiguracji budzika dającej 
wiele możliwości ustawień — w tym poziomu 
głośności, czasu trwania, daty i rodzaju 
dźwięku. Ponadto podczas słuchania radia 
dostępny jest bogatszy interfejs z łatwymi w 
obsłudze funkcjami programowania stacji 
radiowych.

Regulowana głośność budzika

Dzięki radiobudzikom firmy Philips poranki 
stają się przyjemniejsze. Regulowana głośność 
budzika pozwala dostosować intensywność 
dźwięku budzenia do swoich upodobań. 
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz głośnej 
pobudki, aby wstać z łóżka o odpowiedniej 
porze, czy wolisz łagodniejsze dźwięki 
delikatnie wybudzające ze snu — funkcja 
regulacji głośności umożliwia rozpoczęcie dnia 
w wybrany sposób.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, 

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

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4, iPhone 4S

Aplikacja iPod/iPhone
• Nazwa aplikacji: HomeStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: Radio ze stacją dokującą do urządzeń 

iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
• 5-dniowa prognoza pogody
• Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, 

sterowanie odtwarzaniem
• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy 

wyświetlacz
• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik 

czasowy
• Radio: Radio FM, zaprogramowane, 

przeszukiwanie, stroić

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, 
Odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 
budzenia (drzemka)

• Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Typ wyświetlacza: LED

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 10 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Główny głośnik: System Bass Reflex

Możliwości połączeń
• Złącze MP3: Tak, gniazdo 3,5 mm

Moc
• Zasilanie sieciowe
• Źródło zasilania: 100–240 V, 47–63 Hz

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

283 x 112 x 118 mm
• Waga: 1,36 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

319 x 144 x 180 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,73 kg
• Wymiary kartonu zbiorczego: (S x G x W) 

298 x 327 x 375 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 7,55 kg
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Karta gwarancyjna, 

Skrócona instrukcja obsługi
•
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