
 

 

„Philips“
prijungimo stotelė, skirta 
„iPod“ / „iPhone“

AJ7040D
Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio 

iš „iPod“ / „iPhone“
Kiekvieną dieną pradėkite mėgstamu muzikiniu kūriniu, sklindančiu iš „iPod“ / „iPhone“. Kadangi 
joje yra įrengti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, iš šios elegantiškos stotelės sklinda sodrus, žemųjų dažnių 
ir galingas garsas. Jei norite, pabuskite su radijo garsais arba skambant žadintuvo signalui.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• 10W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• Universalus nuotolinio valdymo pultas, skirtas jūsų sistemai ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginiams
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Pradėkite dieną savaip
• Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų
• Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
• Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku



 Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo 
laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu 
sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Universalus nuotolinio valdymo pultas

Naudodami „Philips“ universalų nuotolinio valdymo 
pultą dabar galite lengvai naršyti ir po savo „Philips“ 
muzikos sistemą, ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginius 
ieškodami tarp šimtų dainų vienu paprastu nuotolinio 
valdymo pulto paspaudimu. Rodoma informacija, 
sugrupuota pagal atkūrimo sąrašus, albumus, 
atlikėjus, žanrus arba dainas, padės greitai ir paprastai 
ieškoti tarp šimtų failų. Ji leis naršyti viena ranka ir 
užtikrins nepakartojamus pojūčius.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai 
suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, 

nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net 
kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai 
prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite 
mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Automatinė laikrodžio sinchronizacija

Prijungus ir įstačius „iPod“ / „iPhone“ ši prijungimo 
sistema automatiškai sinchronizuos laikrodį su 
prijungtu įrenginiu per kelias sekundes. Naudojant šią 
patogią funkciją jums nereikės rankiniu būdu 
nustatyti laiko.

Švelnus žadinimas

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui 
stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su 
iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad 
jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. 
Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo 
stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui 
garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad 
maloniai jus pažadintų.

Atsibuskite pažadinti „iPod“, „iPhone“ 
ar radijo
Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos 
arba radijo melodijų
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Specifikacijos
„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod mini”, „iPod“ su spalvotu 

ekranu, „iPod” (5-oji karta), „iPod Classic“, „iPod 
nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod 
nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), „iPod 
nano” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta), „iPod 
touch” (2-oji karta), „iPod” (6-oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone” 3G, „iPhone” 3GS, 

„iPhone” 4

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas, 

„iPhone“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas / 
ankstesnis takelis, Greitai pirmyn ir atgal, Pakartoti, 
Atsitiktinis atkūrimas

Patogumas
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis
• Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, 

žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, kartoti 
signalą (snausti), Išsijungimo laikmatis, dvigubas 
signalas

Garsas
• Garso sistema: Stereo
• Išvesties galia (RMS): 2 x 5 W
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė
• MP3-Link: 3,5 mm stereoįvesties lizdas

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

290 x 160 x 113 mm

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Vartotojo 

vadovas, Tarptautinės garantijos lapas
•
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