
 

 

Philips
dokovací stanice pro iPod/
iPhone

AJ7040D
Probouzejte se skvělým zvukem 

iPodu nebo iPhonu
Každý den můžete vstávat s oblíbenou hudbou z iPodu nebo iPhonu. Tento elegantní dokovací systém 

se zabudovanými reproduktory s konstrukcí Bass Reflex poskytuje bohaté a hluboké basy a výkonný 

zvuk. K dispozici jsou dva budíky, které můžete podle libosti nastavit také na buzení rádiem nebo 

klasickým budíkem.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Digitální tuner FM s předvolbami
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Snadné použití
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Univerzální dálkový ovladač pro systém a pro iPhone/iPod
• Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí
• Jemné buzení pro příjemnější vstávání



 Duální budík

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. 
Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho 
partnera.

Univerzální dálkový ovladač

Díky univerzálnímu dálkovému ovladači Philips 
můžete nyní procházet nejen hudebním systémem 
Philips, ale také iPodem nebo iPhonem, snadno se 
orientovat mezi stovkami skladeb a volit pouze 
jediným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. 
Zobrazením informací seřazených podle seznamu 
skladeb, alba, umělce, žánru nebo skladby umožňuje 
navigace rychlé, ale jednoduché procházení stovek 
souborů. Stačí pouze ovládání jednou rukou a 
jedinečný zážitek je zaručen.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní 

adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – 
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně 
vychutnáte hudbu bez potíží.

Automatická synchronizace hodin

Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice 
automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/
iPhone během několika sekund. Díky této praktické 
funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

Jemné buzení

Začněte den správně jemným probuzením pomocí 
postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk 
signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš 
tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně 
hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze 
spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou 
stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení 
s postupně sílící hlasitostí, která přechází 
z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro 
příjemné probuzení.

Probouzení s iPodem/iPhonem nebo 
rádiem
Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo 
rozhlasovou stanicí
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Specifikace
Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod mini, iPod s barevným 

displejem, iPod 5. generace, iPod classic, iPod nano 
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 
5 generace, iPod nano 6. generace, iPod touch 
2 generace, iPod 6. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, 

Nabíjení zařízení iPhone, Přehrávání a pozastavení, 
Další/předchozí stopa, Rychlý posun vpřed/zpět, 
Repeat (Opakování), Náhodné přehrávání

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální
• Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení 

rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), 
Časovač, duální budík

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení
• Připojení MP3: 3,5mm stereofonní vstup

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

290 x 160 x 113 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 
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