
 

 

Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
20 W

AJ7041D
Våkn opp til flott lyd 

fra iPod/iPhone
Start hver dag med favorittmusikken din fra iPod/iPhone. Dette stilige, innebygde 
dokkingsystemet med bassreflekshøyttalere gir deg fyldig, dyp bass og kraftig lyd. Velg om 
du vil våkne opp til radio eller summealarm med to vekkeinnstillinger.

En rikere lydopplevelse
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• 20 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Start dagen på din måte
• Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen
• Myk og behagelig oppvåkning
• Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter



 Dobbel alarm

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. 
Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det 
andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Alt-i-ett-fjernkontroll

Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå enkelt 
navigere i både Philips-musikksystemet og iPod/
iPhone gjennom hundrevis av sanger med ett trykk 
på fjernkontrollen. Naviger raskt, men enkelt, 
gjennom hundrevis av filer ved å vise informasjon 
sortert etter spilleliste, album, artist, sjanger eller 
spor. Dette gjør det mulig å bruke én hånd, og det 
garanterer en unik brukeropplevelse.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig design 
passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for 

spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen 
med de fleste beskyttelsesetuier – bare dokk iPod 
eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte 
musikken din uten problemer.

Automatisk klokkesynkronisering

Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen 
synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone 
i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen 
trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.

Myk oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et 
gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med 
forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du 
våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner 
brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en 
radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for 
Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til 
passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Våkn opp til iPod/iPhone/radio
Våkn opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen
AJ7041D/12

Spesifikasjoner
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod mini, iPod med fargeskjerm, 

Femtegenerasjons iPod, iPod classic, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod touch, Sjettegenerasjon 
iPod

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Lader 

iPhone, Play og pause, Neste og forrige spor, 
Hurtig forover og bakover, Gjenta, Shuffle-
avspilling

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital
• Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, 

Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), 
Sleep timer, dobbel alarm

Lyd
• Lydsystem: Stereo
• Utgangseffekt (RMS): 20 W
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-link: 3,5 mm stereoinngang

Mål
• Produktmål (B x H x D): 290 x 160 x 113 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Brukerhåndbok, 

Verdensomfattende garantihefte
•
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