
 

 

Philips
iPod/iPhone-
telakointiasema

DAB+
Alumiini

AJB7038D
Kuuntele musiikkia iPodista/iPhonesta ja DAB+ -radiosta
tällä telakointiasemalla
Herää iPod-/iPhone-suosikkiesi tahtiin Philips AJB7038D/10 -telakointiaseman avulla. Sen 
bassorefleksikaiutinjärjestelmä tuottaa tehokkaan basson ja 20 W RMS-tehon. Telakkaan 
sopivat kaikki iPod-/iPhone-mallit. Saat myös ilmaisen DigitalRadio-sovelluksen ja RadioVISin.

Tehosta äänentoistoa
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Helppokäyttöinen
• Maksuton DigitalRadio-sovellus, jossa RadioVIS ja DAB+/FM-hallinta
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
• Herää aamuun miellyttävästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat



 Maksuton DigitalRadio-sovellus
Kuuntele radion lisätoimintoja RadioDNS:n 
tuottaman RadioVIS-ominaisuuden avulla. 
RadioDNS on organisaatio, joka linkittää DAB-
asemat internetiin. RadioVIS tekee radiosta 
rikkaamman elämyksen reaaliaikaisen internet-
sisällön avulla. Se määrittää, miten 
verkkotiedot lisätään radiotoimintoon, minkä 
ansiosta saat DAB-lähetyksiä sekä eläviä 
uutisdiaesityksiä, liikennepäivityksiä, mainoksia 
ja paljon muuta radioaseman tarjoamista 
tiedoista riippuen. Voit nauttia RadioVIS:istä 
lataamalla maksuttoman Philips DigitalRadio -
sovelluksen Apple App Storesta. Sovelluksen 
avulla saat myös täyden DAB+- ja FM-radion 
hallinnan.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman 
avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla 
se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia 
eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 

Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan 
laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-
äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. 
Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 

Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kellon automaattinen synkronointi

Telakointijärjestelmä synkronoi kellon 
automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, 
kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän 
toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse 
asettaa aikaa manuaalisesti.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan
Jousella varustettuun kätevään 
telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai 
iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat 
useimmat suojakotelotkin – voit telakoida 
iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia 
musiikista todella helposti.
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iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 

iPod classic, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, Värinäytöllinen iPod, 
iPod nano, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod 
nano 2. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: HomeStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: Telakkaradio iPodille/iPhonelle, 

iPod Touchille, iPhonelle
• 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston 

ohjaimet
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin
• Radio: FM-radio, pikavalinta, haku, viritä; sävel

Äänen toisto
• Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhonen 

lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: DAB (Band III), FM
• Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
• Pikavalinnat: 20

• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto

Käytön mukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Summeriherätys, 

Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto)
• Käyttömukavuus: Uniajastin
• Taustaväri: Sininen
• Näyttötyyppi: LCD
• Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, 

Rock
• Lähtöteho (RMS): 20 W

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Virta
• Verkkovirta: 100–240 V

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 288 x 118 x 112 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 319 x 180 x 144 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Käyttöopas, Takuutodistus
•
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