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AJB7038D
Наслаждавайте на музиката iPod/iPhone и DAB+ радио
с тази докинг станция
Оставете докинг станцията Philips AJB7038D/10 да ви събужда с любими песни от вашия iPod/

iPhone. Тя осигурява мощни баси благодарение на системата басрефлексни високоговорители и 

мощност 20 W RMS. Можете да поставите всеки iPod/iPhone. Имате и безплатното приложение 

DigitalRadio с RadioVIS.

Обогатете своето звуково изживяване
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Цифрова настройка с настроени станции
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• обща изходна мощност 20 W RMS

Лесна употреба
• Безплатно приложение DigitalRadio с RadioVIS и управление на DAB+/FM
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Започнете деня по ваш начин
• Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
• Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
• Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време



 Безплатно приложение DigitalRadio
Включете радио екстри с RadioVIS – мощна 
функция, предоставяна от RadioDNS - 
организация, която свързва DAB станциите 
с интернет. RadioVIS радиото става едно по-
богато изживяване с интернет съдържание 
в реално време. То показва как 
информацията от интернет се добавя към 
функцията на радиото и ви дава 
предаванията на DAB, придружени с ярки 
слайдшоута от новини, информация за 
трафика, реклами и други, в зависимост от 
информацията, която предоставят 
радиостанциите. За да се радвате на 
RadioVis, просто отидете в Apple App Store, 
за да изтеглите безплатното приложение 
Philips DigitalRadio. Това приложение ви 
дава пълно управление на цялото радио в 
DAB+ и FM.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 
музика, докато зареждате вашия iPod/
iPhone! Поставката ви позволява да 
свържете вашето портативно устройство 
директно с докинг системата за забавления, 
за да слушате любимата си музика с 
превъзходен звук. Освен това тя зарежда 
вашия iPod/iPhone докато свири, за да 
слушате музика без притеснения, че 
батерията на портативния ви плейър ще се 
изтощи. Докинг системата за забавления 

автоматично зарежда портативното 
устройство, докато то е в нея.

Цифрова настройка с настроени 
станции

Цифровото FM радио предлага 
допълнителни музикални възможности за 
музикалната колекция на вашата аудио 
система Philips. Просто настройте 
станцията, която искате да зададете, и 
задръжте бутона за настройка, за да 
запаметите честотата. С настройваните 
станции, които могат да бъдат съхранени, 
можете бързо да извиквате своята любима 
станция, без да е необходимо да 
настройвате ръчно честотите всеки път.

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 

акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Автоматична синхронизация на 
часовника

След свързване и поставяне, тази система за 
поставяне автоматично синхронизира 
часовника с вашия iPod/iPhone в рамките на 
секунди. С тази удобна функция не е 
необходимо да задавате времето ръчно.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа
Интелигентно проектираният порт за 
поставяне с пружина поема без проблем 
всеки iPod или iPhone, без специални 
адаптери. Нещо повече, той работи дори 
когато повечето защитни калъфи са 
поставени – просто поставете вашия iPod 
или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.
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Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod classic, iPod nano 3-то 
поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 5-то 
поколение, iPod с цветен дисплей, iPod Nano, 
iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-
ро поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Приложение за iPod/iPhone
• Име на приложението: HomeStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: Радио с поставка за iPod/iPhone, 
iPod Touch, iPhone

• 5-дневна прогноза за времето
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
таймер за заспиване

• Радио: FM радио, готови, сканиране, 
настройване

Аудио възпроизвеждане
• Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, 
Зареждане на iPhone, Бързо напред и назад, 
Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и 
"Пауза"

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
• Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
• Предварително настроени станции: 20
• Автоматична цифрова настройка
• DAB: информационен дисплей, меню, 

интелигентно сканиране

Удобство
• Часовник/версия: Цифров
• Аларми: Двоен будилник, Аларма със зумер, 
Радиобудилник, Повторение на алармата 
(дрямка)

• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Цвят на подсветката: Синьо
• Тип на дисплея: LCD
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

Звук
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

• Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, 
Рок

• Изходна мощност (RMS): 20 W

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Power
• Мрежово захранване: 100-240 V

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 288 x 118 x 

112 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 319 x 180 x 

144 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта
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