
 

 

Philips
Estação de base para iPod/
iPhone

• Optimizado para aplicações
• 10 W

AJ7034D
Acorde com a sua música favorita

com esta estação de base para iPod/iPhone
Comece o seu dia com esta estação de base Philips AJ7034D/12. Esta oferece um sistema de altifalantes 

Bass Reflex para graves potentes, uma saída de 10 W RMS e uma base compatível com todos os iPods/

iPhones. Pode ainda desfrutar de experiências melhores de rádio e de despertar através da aplicação 

Philips gratuita.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Potência de saída total de 10 W RMS

Fácil de utilizar
• Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
• Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
• Volume de alarme regulável para um serviço de despertar fiável

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável



 Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 
graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 
baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 
para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design 
inteligente permite uma ligação sem esforço de 
qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores 
especiais. Para além disso, funciona até quando 

os estojos mais protectores estão colocados – 
basta ligar o iPhone ou iPod à base, 
exactamente no estado em que se encontra. 
Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.

Sintonização digital FM com estações 
programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a 
estação que deseja programar e premir e 
manter premido o botão de programação para 
memorizar a frequência. Com estações de 
rádio predefinidas que podem ser gravadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Aplicação HomeStudio gratuita

Não há forma melhor de despertar ou ouvir 
rádio do que com a aplicação HomeStudio da 
Philips. Basta transferir a aplicação da App 

Store da Apple para desfrutar de novas 
funcionalidades emocionantes. A configuração 
de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe 
uma maior flexibilidade nas definições de 
alarme - incluindo o volume de alarme, a 
duração, a data e o som. Também lhe oferece 
uma melhor interface do utilizador quando 
ouve rádio, com funções predefinidas para 
estações fáceis de utilizar.

Volume de alarme regulável

Os rádio relógios da Philips permitem-lhe 
despertar da forma que mais gosta. Um volume 
de alarme regulável permite-lhe definir o nível 
de volume do som de despertar segundo as 
suas preferências. Independentemente de 
precisar de um alarme com um volume mais 
elevado para sair da cama a horas ou de 
preferir um alarme mais delicado para um 
despertar mais suave, o volume ajustável 
proporciona-lhe a flexibilidade extra para 
começar o seu dia de sua forma preferida.
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2ª 

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

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: Rádio com base para iPod/

iPhone, iPod touch, iPhone
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador
• Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, 

sintonizar

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 

iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso 
rápido, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e 
fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM

Funcionalidades
• Relógio/Versão: Digital

• Alarmes: Alarme duplo, Alarme com aviso sonoro 
contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme 
(snooze)

• Funcionalidades para o utilizador: Temporizador
• Cor da retroiluminação: Âmbar
• Tipo de Ecrã: LED

Som
• Potência de saída (RMS): 10 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: rotativo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves

Conectividade
• MP3-Link: Sim, entrada de 3,5 mm

Alimentação
• Alimentação eléctrica
• Alimentação: 100-240 V, 47-63 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 283 x 112 x 

118 mm
• Peso: 1,36 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 144 x 

180 mm
• Peso incl. embalagem: 1,73 kg
• Dimensões da caixa principal: (LxPxA) 298 x 327 x 

375 mm mm
• Peso da caixa principal: 7,55 kg
• Quantidade de caixas principais: 4

Acessórios
• Acessórios incluídos: Certificado de garantia, Guia 

Rápido
•
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