
 

 

Philips
stacja dokująca do 
urządzeń iPod/iPhone

AJ7040D
Pobudka przy wspaniałej muzyce 

z urządzenia iPod/iPhone
Rozpoczynaj każdy dzień tak, jak lubisz. Ta elegancka stacja dokująca wbudowana w głośniki 
Bass Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk. Z kolei dzięki 
funkcji podwójnego alarmu możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Łatwe użytkowanie
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i urządzeniami iPod/iPhone
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia
• Łagodne budzenie bez stresu
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach



 Podwójny alarm

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony 
w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. 
Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, 
zaś drugą — aby obudzić partnera lub 
partnerkę.

Wielofunkcyjny pilot do zdalnego 
sterowania

Dzięki wielofunkcyjnemu pilotowi zdalnego 
sterowania firmy Philips możesz teraz 
sterować zarówno zestawem muzycznym 
firmy Philips, jak i swoim odtwarzaczem iPod 
lub telefonem iPhone, oraz przeszukiwać z 
łatwością setki utworów za pomocą jednego 
przycisku. Uwzględnione na wyświetlaczu 
informacje o liście odtwarzania, albumie, 
wykonawcy, gatunku i utworze przyspieszają i 
usprawniają przeglądanie setek plików. Dzięki 
temu całą operację można przeprowadzić 

jedną ręką, co gwarantuje wyjątkową wygodę 
korzystania.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego 
modelu urządzenia iPod lub iPhone bez 
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. 
Co więcej, możliwe jest podłączenie 
urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Automatyczna synchronizacja zegara

Po podłączeniu podstawki dokującej i 
umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone 
zegar zestawu zostanie automatycznie 
zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta 

wygodna funkcja eliminuje konieczność 
ręcznego ustawiania czasu.

Łagodne budzenie

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy 
stopniowo zwiększającej się głośności budzika. 
Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo 
jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak 
okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze 
snu. My oferujemy możliwość budzenia się 
przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji 
radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym 
budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, 
zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i 
przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu 
możesz się łagodnie rozbudzić.

Budzenie przy muzyce z urządzenia 
iPod/iPhone lub z radia
Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, 
telefonu iPhone lub dźwiękach z radia
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod mini, iPod z kolorowym 

wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod 
nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 
3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. 
generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch 2. 
generacji, iPod 6. generacji

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu 
iPhone, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/
poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie losowe

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Budzenie: dobowe kasowanie budzika, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 
budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy, 
podwójny alarm

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń
• Złącze MP3: 3,5 mm wejście stereo

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

290 x 160 x 113 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Instrukcja obsługi, Broszura 
gwarancyjna (cały świat)
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