
 

 

Philips
stacja dokująca do 
urządzeń iPod/iPhone

DAB+
Aluminium

AJB7038D
Słuchaj muzyki z urządzenia iPod/iPhone i radia DAB+
dzięki tej stacji dokującej
Dzięki stacji dokującej AJB7038D/10 firmy Philips możesz budzić się przy ulubionej muzyce z urządzenia 

iPod/iPhone. Głośnik z systemem Bass Reflex i mocą 20 W RMS zapewnia mocne basy. Stacja obsługuje 

wszystkie modele urządzeń iPod/iPhone i umożliwia korzystanie z bezpłatnej aplikacji DigitalRadio w 

systemie RadioVis.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Łatwe użytkowanie
• Darmowa aplikacja DigitalRadio z systemem RadioVIS i obsługą radia DAB+/FM
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce

Zacznij dzień, jak lubisz
• Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia
• Łagodne budzenie bez stresu
• Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach



 Darmowa aplikacja DigitalRadio
Skorzystaj z dodatkowych funkcji radia dzięki 
systemowi RadioVIS – wydajnej funkcji 
dostarczanej przez organizację RadioDNS, 
która łączy stacje DAB z Internetem. Za 
sprawą systemu RadioVIS radio gwarantuje 
bogatsze wrażenia, przekazując aktualne treści 
z Internetu. System ten określa sposób 
dodawania informacji z sieci do funkcji radia, 
sprawiając, że programom DAB towarzyszą 
doskonałe prezentacje wiadomości, informacje 
o ruchu drogowym, reklamy i inne dane, co 
zwiększa ilość informacji przekazywanych 
przez stacje radiowe. Aby korzystać z 
RadioVis, wystarczy odwiedzić sklep Apple 
App Store i pobrać bezpłatną aplikację Philips 
DigitalRadio, która umożliwia również dostęp 
do wszystkich stacji DAB+ i FM.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub 
telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia 
podłączanie urządzenia przenośnego 
bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze 
stacją dokującą, co umożliwia słuchanie 
ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. 
Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest 
ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki 

czemu nie trzeba martwić się o jego 
rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją 
dokującą automatycznie ładuje akumulator 
urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka 
różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w 
zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że 
znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 

basową akustycznie zharmonizowaną z 
głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Automatyczna synchronizacja zegara

Po podłączeniu podstawki dokującej i 
umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone 
zegar zestawu zostanie automatycznie 
zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta 
wygodna funkcja eliminuje konieczność 
ręcznego ustawiania czasu.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale
Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego 
modelu urządzenia iPod lub iPhone bez 
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. 
Co więcej, możliwe jest podłączenie 
urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, 

iPod classic, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. 
generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. 
generacji, iPod nano 2. generacji

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplikacja iPod/iPhone
• Nazwa aplikacji: HomeStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: Radio ze stacją dokującą do urządzeń 

iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
• 5-dniowa prognoza pogody
• Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, 

sterowanie odtwarzaniem
• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy 

wyświetlacz
• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik 

czasowy
• Radio: Radio FM, zaprogramowane, 

przeszukiwanie, stroić

Odtwarzanie dźwięku
• Tryb odtwarzania: Ładowanie odtwarzacza iPod, 
Ładowanie telefonu iPhone, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Następna/poprzednia ścieżka, 
Odtwarzanie/wstrzymanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: DAB — zakres III, FM
• Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz
• Pamięć stacji: 20

• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, 

smart scan

Udogodnienia
• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Budzenie: Godzina podwójnego alarmu, Budzenie 

brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie 
budzenia (drzemka)

• Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
• Kolor podświetlenia: Niebieski
• Typ wyświetlacza: LCD
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Moc wyjściowa (RMS): 20 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Moc
• Zasilanie sieciowe: 100–240 V

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

288 x 118 x 112 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

319 x 180 x 144 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna
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