
 

 

Philips
dokovací stanice pro iPod/
iPhone/iPad

s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone/iPad
Port USB pro napájení
8 W, rádio FM, dva časy buzení

AJ7050D
Probouzejte se skvělou hudbou

s touto dokovací stanicí pro iPod/iPhone/iPad
Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad přes konektor Lightning a užívejte si bohatý a 
čistý zvuk. Tento elegantní radiobudík má navíc port USB, který umožňuje paralelně 
nabíjet další zařízení a probudí vás včas

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
• Neodymiový zesilovač reproduktoru pro bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupní výkon 8 W RMS
• Digitální tuner FM s předvolbami

Snadné použití
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem/iPadem v dokovací stanici
• Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého telefonu nebo tabletu
• Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Začněte den podle sebe
• Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu/iPadu nebo rozhlasovou stanicí
• Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
• Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu



 Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během 
nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový 
konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo 
do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě 
vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během 
přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si 
nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Neodymiový zesilovač reproduktoru
Neodymiový zesilovač reproduktoru pro 
bohatý a čistý zvuk

8 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 8 W 
RMS. RMS neboli Root Mean Square je 
typickým způsobem měření zvukového výkonu 
neboli elektrického výkonu přeneseného 
z audiozesilovače do reproduktoru, který je 
měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon 
závisí na množství elektrické energie dodané 
reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je 
výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší 
hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí 
jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit 
předvolbu, stisknout a podržet tlačítko 
předvolby, aby si přístroj zapamatoval 
naladěnou frekvenci. S předvolenými 
rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, 
můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, 
aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu/
iPadu/FM
Probouzejte se svou milovanou hudbou. 
Vyberte si oblíbenou rozhlasovou stanici nebo 
skladby z iPodu/iPhonu/iPadu a proměňte své 
ráno k lepšímu. Budík začne nejprve tichým 
přehráváním a postupně zvyšuje hlasitost až na 
úroveň, kterou si nastavíte. Teď si můžete sami 
vybrat, jakým způsobem se chcete probudit a 
jak začít svůj den.

Automatická synchronizace hodin

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

Konektor USB navíc
Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého 
telefonu nebo tabletu

Budík s nastavením na všední dny a 
víkend

Tento radiobudík, navržený pro moderní 
životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je 
možné nastavit různé časy buzení pro pracovní 
dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro 
páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý 
týden od pondělí do neděle. Případně si 
můžete nastavit budík na dřívější vstávání 
v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco 
o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější 
buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným 
funkcím si ušetříte problémy s nastavováním 
budíku každý večer.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si 
vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a 
počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. 
U počítačů se obvykle k připojení využívá 
výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou 
svou hudební sbírku prostřednictvím sady 
vynikajících reproduktorů. Značka Philips 
jednoduše přináší lepší zvuk.
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Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad s displejem Retina, iPad mini

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 5

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch 5. generace, iPod nano 

7. generace

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Rychlý posun vpřed/
zpět, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí 
stopa

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM

Hodiny
• Typ: Digitální
• Formát času: 12hodinový, 24hodinový

Budík
• Počet buzení: 2
• Zdroj budíku: Dok, Rádio FM, Bzučák
• 24hodinové nastavení budíků: Ano
• Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
• Časovač: 15/30/60/90/120 min

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Barva podsvětlení: Bílá
• Vylepšení displeje: Řízení jasu

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Digital Sound Control, Dynamic 

Bass Boost
• Zvukový systém: Stereo
• Výstupní výkon (RMS): <8 W
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Možnosti připojení
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• USB: USB 2.0 x 1

Nabíjení prostřednictvím USB
• Ano: Ano
• 5 V, 2,1 A: Ano

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Typ zdroje: Vstup AC
• Záložní baterie: AA (nejsou součástí balení)
• Počet baterií: 2

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 263 x 163 x 135 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 319 x 227 x 185 mm
• Hmotnost: 1,13 kg
• Hmotnost včetně balení: 2,1 kg

Příslušenství
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano
•
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