
 

 

Philips
Estação de base para iPod/
iPhone

• DAB+
• Alumínio

AJB7038D
Desfrute de música do iPod/iPhone e da rádio DAB+
com esta estação de base
Seja acordado por esta estação de base Philips AJB7038D/10 com as suas músicas favoritas do iPod/

iPhone. Esta fornece graves potentes com o sistema de altifalantes Bass Reflex e uma potência de 20 W 

RMS. Coloque qualquer iPod/iPhone na base. Também pode desfrutar da aplicação DigitalRadio 

gratuita com RadioVIS.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Potência de saída total de 20 W RMS

Fácil de utilizar
• Aplicação DigitalRadio gratuita com RadioVIS e controlo de DAB+/FM
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Comece o dia à sua maneira
• Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio
• Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
• Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro



 Aplicação DigitalRadio gratuita
Sintonize os extras da rádio com o RadioVIS – 
uma funcionalidade poderosa fornecida pela 
RadioDNS, uma organização que liga as 
estações DAB à Internet. Com o RadioVIS, a 
rádio transforma-se numa experiência mais 
rica com conteúdos da Internet em tempo real. 
Este determina como a informação da Web é 
adicionada à função da rádio, fornecendo-lhe 
emissões DAB acompanhadas por 
apresentações de imagens vivas de notícias, 
actualizações de trânsito, publicidade e muito 
mais, aprofundando as informações que as 
estações de rádio fornecem. Para desfrutar do 
RadioVis, basta visitar a App Store da Apple e 
transferir a aplicação DigitalRadio gratuita da 
Philips. A aplicação também lhe oferece um 
controlo total de todas as rádios DAB+ e FM.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe 
ligar o dispositivo portátil directamente ao 
Sistema de base para entretenimento, para que 
possa ouvir a sua música favorita com som 
excelente. Além disso, também carrega o iPod/
iPhone enquanto reproduz, pelo que pode 
desfrutar da sua música sem ter de se 
preocupar com a duração da bateria do 
dispositivo portátil. O Sistema de base para 
entretenimento carrega automaticamente o 

seu dispositivo portátil enquanto se encontrar 
na base.

Sintonização digital FM com estações 
programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música 
adicionais para a sua colecção musical no 
sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a 
estação que deseja programar e premir e 
manter premido o botão de programação para 
memorizar a frequência. Com estações de 
rádio predefinidas que podem ser gravadas, 
pode aceder rapidamente à sua estação de 
rádio favorita, sem necessitar de sintonizar 
manualmente a frequência.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 

graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 
baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 
para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Sincronização automática do relógio

Esta estação de base irá sincronizar 
automaticamente o relógio com o seu iPod/
iPhone num espaço de alguns segundos, se este 
estiver ligado e colocado na base. Com esta 
funcionalidade cómoda, não necessita de 
acertar a hora manualmente.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base
Uma porta de ligação de mola com design 
inteligente permite uma ligação sem esforço de 
qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores 
especiais. Para além disso, funciona até quando 
os estojos mais protectores estão colocados – 
basta ligar o iPhone ou iPod à base, 
exactamente no estado em que se encontra. 
Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.
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Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2ª 

geração, iPod classic, iPod nano de 3.ª geração, 
iPod nano de 4ª geração, iPod de 5ª geração, iPod 
com visor a cores, iPod nano, iPod mini, iPod nano 
de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: Rádio com base para iPod/

iPhone, iPod touch, iPhone
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador
• Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, 

sintonizar

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução: Carregar o iPod, Carregar o 

iPhone, Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte 
e anterior, Reproduzir e fazer pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
• Limites frequência: (FM) 87.5-108 MHz
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Sintonização digital automática
• DAB: visor de informações, menu, procura 

inteligente

Funcionalidades
• Relógio/Versão: Digital
• Alarmes: Alarme duplo, Alarme com aviso sonoro 

contínuo, Despertador com Rádio, Repetir alarme 
(snooze)

• Funcionalidades para o utilizador: Temporizador
• Cor da retroiluminação: Azul
• Tipo de Ecrã: LCD
• Melhoramentos do Ecrã: Controlo da 

Luminosidade

Som
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: rotativo (digital)
• Definições do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, 

Rock
• Potência de saída (RMS): 20 W

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 100-240 V

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 288 x 118 x 

112 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 180 x 

144 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual 

do utilizador, Certificado de garantia
•
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