
 

 

Philips
Docking station voor iPod/
iPhone

AJ7040D
Wakker worden met geweldig 

geluid uit uw iPod/iPhone
Begin de dag goed met uw favoriete muziek op de iPod/iPhone. De ingebouwde Bass Reflex-
luidsprekers geven dit slanke dockingsysteem rijke, diepe bassen en een krachtig geluid. U kunt 
natuurlijk ook gewoon gewekt worden door de radio of zoemer met tweevoudig alarm.

Verrijk uw luisterervaring
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Gebruiksvriendelijk
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Alles-in-één afstandsbediening voor uw systeem en iPod/iPhone
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

Begin de dag op uw manier
• Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken



 Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee 
alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de 
andere voor uw partner.

Alles-in-één afstandsbediening

Vanaf nu kunt u met de Philips alles-in-één 
afstandsbediening zowel op uw Philips-
muzieksysteem als op uw iPod/iPhone eenvoudig 
met één druk op de knop door honderden nummers 
navigeren. Dankzij weergaven van de gegevens per 
afspeellijst, album, artiest, genre of nummer kunt u 
snel en eenvoudig door honderden bestanden 
navigeren. Het apparaat kan met één hand worden 
bediend en zorgt voor een bijzondere 
gebruikservaring.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met 
veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods 

en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs 
niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod 
of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt 
zorgeloos van uw muziek genieten.

Automatische kloksynchronisatie

Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de 
klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een 
paar seconden automatisch gesynchroniseerd. 
Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet 
handmatig in te stellen.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te 
worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. 
Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld 
volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo 
onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor 
om te worden gewekt door uw favoriete muziek of 
radiozender of door het zoemeralarm. Het 
alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe 
van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam 
wakker wordt.

Wakker worden met iPod, iPhone of 
radio
Wakker worden met de muziek op uw iPod of 
iPhone, of een radiozender
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Specificaties
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod Mini, iPod met 

kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod 
nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod 
nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 
nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod 
touch 2e generatie, iPod 6e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

Audioweergave
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, iPhone 

opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en 
vorige nummer, Snel vooruitspoelen en 
terugspoelen, Herhalen, Shuffle

Gemak
• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Sleeptimer, Tweevoudig alarm

Geluid
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• MP3-Link: 3.5-mm stereo-ingang

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

290 x 160 x 113 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart
•
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