
 

 

Philips
iPod/iPhone için bağlantı 
istasyonu

Zengin uygulamalar
10 W

AJ7034D
En sevdiğiniz ezgilerle uyanın

bu iPod/iPhone bağlantı istasyonuyla
Güne bu Philips AJ7034D/12 bağlantı istasyonuyla güzel bir başlangıç yapın. Bu sistem, güçlü bas çıkışı 

için Bass Reflex Hoparlör Sistemine, 10 W RMS çıkışa ve iPod/iPhone ile uyumlu bir bağlantı yuvasına 

sahiptir. Ücretsiz Philips Uygulamasıyla çok çeşitli uyandırma ve radyo fonksiyonları da sunar.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon ayarı
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• 10 W RMS toplam çıkıș gücü

Kullanım kolaylığı
• Güne güzel bir bașlangıç ve radyo dinleme keyfi için ücretsiz HomeStudio uygulaması
• Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eșitleme
• Elektrik kesildiğinde bile zamanında uyanmanız için saat ve alarm yedeklemesi
• Daima zamanında uyanabilmek için ayarlanabilir alarm ses düzeyi

Güne kendi tarzınızda bașlayın
• En sevdiğiniz iPod/iPhone müzikleri veya radyo istasyonu ile uyanın
• Sizi ve yanınızdaki kișiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği
• Güne keyifli bașlamak için nazik uyandırma



 Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt 
hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler 
verir. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 
hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta 
daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar 
gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini 
titreștirerek çalıșır. Woofer'ın tepkisiyle 
birleșince, sistemdeki düșük frekanslı sesler 
güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
kazandırır.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod 
veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf 

takılıyken bile çalıștığından, tek yapmanız 
gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık 
müziğinizin keyfini gerçekten karmașıklık 
olmadan çıkarabilirsiniz.

Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon 
ayarı

Dijital FM radyo sayesinde Philips ses 
sisteminizdeki müzik arșivinize yeni müzik 
seçenekleri ekleyebilirsiniz. Hafızaya almak 
istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı 
kaydetmek için hafızaya alma tușunu basılı 
tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları 
sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en 
sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla 
erișebileceksiniz.

Ücretsiz HomeStudio uygulaması

Yeni bir güne uyanmanın ya da radyo 
dinlemenin Philips HomeStudio uygulaması 

kadar güzel bir yolu olamaz. Uygulamayı Apple 
App Store'dan indirin ve çok sayıda heyecan 
verici özelliği kullanmaya bașlayın. Gelișmiș 
alarm ayarları sayesinde alarm ses düzeyi, süre, 
tarih ve ses gibi ayarlarda daha fazla esnekliğe 
kavușun. Kullanımı kolay istasyon hafızası 
fonksiyonlarıyla radyo dinlerken daha iyi bir 
kullanıcı arayüzünden yararlanın.

Ayarlanabilir ses düzeyi

Philips saatli radyolarla yeni güne istediğiniz gibi 
uyanın. Sizi uyandıracak olan alarmın ses 
düzeyini dilediğiniz gibi ayarlayın. Yataktan tam 
zamanında çıkabilmek için yüksek sesli bir 
alarm ya da güne yumușak bir bașlangıç için 
daha alçak sesli bir alarm tercih edebilirsiniz. 
Ayarlanabilir ses düzeyi özelliği sayesinde artık 
ikisi de çok kolay.
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iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod touch, iPod touch 

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

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması
• Uygulama adı: HomeStudio, Uygulama 

mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone için 

radyolu dock
• 5 günlük hava durumu tahmini
• Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım 

kontrolleri
• Saat: analog ekran, dijital ekran
• Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı
• Radyo: FM tuner, önayar, tarama, ayar

Müzik Çalma
• Konsol çalma modu: iPhone Șarj Etme, iPod'un Șarj 

Edilmesi, Hızlı ileri ve geri, Önceki ve Sonraki 
parça, Oynatma ve Duraklatma

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM Stereo
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• İstasyon hafızaları: 20
• Anten: FM Anteni

Kullanılabilirlik
• Saat/Sürüm: Dijital

• Alarmlar: Çift alarmlı saat, Sesli Alarm, Radyo 
Alarmı, Alarm tekrarı (erteleme)

• Kullanıcı rahatlığı: Kapanma Zamanlayıcısı
• Renkli arka ıșık: Sarı
• Ekran Tipi: LED

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 10 W
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2
• Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bağlantı
• MP3-Link: Var, 3,5mm jak

Güç
• Șebeke elektriği
• Güç kaynağı: 100-240V, 47-63Hz

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 283 x 112 x 118 mm
• Ağırlık: 1,36 kg
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 319 x 144 x 180 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,73 kg
• Ana ambalaj boyutları: (GxDxY) 298 x 327 x 

375 mm
• Ana karton ağırlığı: 7,55 kg
• Ana karton miktarı: 4

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Garanti belgesi, Hızlı 

Kullanım Kılavuzu
•
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