
 

 

Philips
Dokovacia stanica pre 
iPod/iPhone

• s aplikáciou
• 10W

AJ7034D
Zobuďte sa na svoje obľúbené melódie

s touto dokovacou stanicou pre iPod/iPhone
Začnite deň s touto dokovacou stanicou Philips AJ7034D/12. Ponúka systém reproduktorov Bass 
Reflex s výkonnými basmi, výstup 10 W RMS a dok, ktorý je vhodný pre každé zariadenie iPod/
iPhone. Vychutnajte si zdokonalený systém budenia a rádia pomocou bezplatnej aplikácie Philips.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Jednoduché používanie
• Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
• Nastaviteľná hlasitosť budíka pre spoľahlivé budenie

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní



 Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

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.

Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné 
možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio 
systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, 
ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte 
tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S 
predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré 
môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k 
rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli 
príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Bezplatná aplikácia HomeStudio

Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka 
ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania 

rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple 
App Store a využiť množstvo jej úžasných 
funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám 
napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri 
nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, 
jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate 
lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní 
rádia s jednoduchými funkciami predvolených 
staníc.

Nastaviteľná hlasitosť budíka

Vďaka rádiobudíkom Philips vždy vykročíte z 
postele tou správnou nohou. Nastaviteľná 
hlasitosť budíka vám umožňuje nastaviť 
intenzitu budenia tak, ako vám to vyhovuje. Či 
už potrebujete hlasný budík, ktorý vás dostane 
z postele včas, alebo tichší budík na jemnejšie 
prebudenie, vďaka nastaviteľnej hlasitosti máte 
možnosť začať deň presne podľa svojich 
predstáv.
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Hlavné prvky
Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
s aplikáciou 10W
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Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 2. 

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

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

iPhone 4, iPhone 4S

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie 

z obchodu App Store
• Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod 

Touch, iPhone
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
• Rádio: Rádio FM, predvoľba, skenovať, ladiť

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone, Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, 
Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: Duálny čas budenia, Budík - alarm, 

Rádiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie)
• Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
• Farba podsvietenia: Jantárová
• Typ displeja: LED

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 10W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex

Pripojiteľnosť
• MP3-Link: Áno, 3,5 mm konektor

Príkon
• Napájanie zo siete
• Zdroj napájania: 100 – 240 V, 47 – 63 Hz

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 283 x 112 x 118 mm
• Hmotnosť: 1 36 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 319 x 144 x 180 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,73 kg
• Rozmery hlavnej škatule: (Š x H x V) 298 x 327 x 

375 mm
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 7 55 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 4

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Potvrdenie záruky, Rýchla 

užívateľská príručka
•
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Technické údaje
Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
s aplikáciou 10W
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