
 

 

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

DAB+,
Alumínium

AJB7038D
Élvezze az iPod/iPhone-ról és a DAB+ rádióból érkező zenét
ezzel a dokkolóegységgel
Hagyja, hogy a Philips AJB7038D/10 dokkolóállomás a kedvenc zenéjével ébressze, amelyet iPod/

iPhone készülékéről játszik le. A Bass Reflex hangszórórendszer és a 20 W RMS teljesítmény erőteljes 

mélyhangot garantál. Bármilyen iPod vagy iPhone készüléket dokkolhat. A RadioVIS protokollt kezelő, 

ingyenes DigitalRadio alkalmazást is használhatja.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Ingyenes DigitalRadio alkalmazás RadioVIS szolgáltatással és DAB+/FM vezérléssel
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni



 Ingyenes DigitalRadio alkalmazás
Különleges rádióadók behangolása a RadioVIS 
alkalmazással, mely a DAB rádióadókhoz az 
Interneten keresztül csatlakozó szervezet, a 
RadioDNS által biztosított hatékony 
szolgáltatás. A RadioVIS révén a rádió sokkal 
gazdagabb élményt nyújt a valós idejű 
internetes tartalom sugárzása közben. 
Meghatározza, hogyan gazdagítsák a webes 
információk a rádió funkcióit; a digitális 
hangsugárzásokat (DAB) élénk diavetítésekkel, 
közlekedési hírekkel, reklámokkal stb. társítja, 
a rádióadók által nyújtott információktól 
függően. A RadioVis szolgáltatás 
igénybevételéhez lépjen az Apple App Store 
oldalra, és töltse le az ingyenes Philips 
DigitalRadio alkalmazást. Az alkalmazás 
biztosítja a DAB+ és az FM rádióadások teljes 
körű kezelését is.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben 
tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a 
dokkolós szórakoztatórendszerhez, így 
kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. 
Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone 
lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia 
hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós 

szórakoztatórendszer automatikusan tölti 
hordozható készülékét dokkolás közben.

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei 
lehetőségeket rejt magában Philips 
audiorendszerén található zenei gyűjteménye 
számára. Egyszerűen hangoljon be egy 
rádióállomást, amelyet be kíván programozni, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset 
gombot a frekvencia tárolásához. A 
beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc 
rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be 
kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 

basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

Automatikus óraszinkronizálás

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a 
dokkolórendszer néhány másodperc alatt 
automatikusan összehangolja az órát az iPod/
iPhone készülékkel. E kényelmes 
szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az 
idő kézi beállítására.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt
Az ügyes tervezésű, rugós 
dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy 
iPod készülék akadálytalanul, külön adapter 
nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben 
akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot 
– az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.
AJB7038D/10

Fénypontok
Dokkolóegység iPod/iPhone-hoz
DAB+, Alumínium



Kiadás dátuma  
2014-09-26

Verzió: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 08 71258 16351 14

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod 

touch, iPod classic, 3. generációs iPod nano, 4. 
generációs iPod nano, 5. generációs iPod, iPod 
színes kijelzővel, nano iPod, mini iPod, 1. 
generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: HomeStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: Dokkolós rádió iPod/iPhone, iPod 

Touch és iPhone készülékekhez
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló
• Rádió: FM-rádió, beprogramozás, letapogat, 

hangolás

Audiolejátszás
• Lejátszási mód: iPod töltése, iPhone töltése, 

Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és 
előző zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
• Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz
• Programozott állomások: 20

• Automatikus digitális hangolás
• DAB: infó kijelző, menü, smart scan

Kényelem
• Óra/Verzió: Digitális
• Ébresztők: Kettős ébresztési idő, Berregő riasztás, 

Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése (szundítás)
• Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
• Háttérfény színe: kék
• Kijelző típusa: LCD
• Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás

Hang
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
• Hangszínszabályzó beállításai: Hagyományos, Jazz, 

Pop, Rock
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 100-240 V

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 288 x 118 x 

112 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 319 x 

180 x 144 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Felhasználói 

kézikönyv, Garancialevél
•
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