
 

 

Philips
staţie de andocare pentru 
iPod/iPhone

• DAB+
• Aluminiu

AJB7038D
Bucuraţi-vă de muzică de pe iPod/iPhone şi radio DAB+
cu această staţie de andocare
Lăsaţi acest sistem de andocare Philips AJB7038D/10 să vă trezească cu preferinţele dvs. de pe iPod/

iPhone. Acesta asigură bas puternic cu sistemul de boxe Bass Reflex şi putere RMS de 20W. Andocaţi 

orice iPod/iPhone. Bucuraţi-vă, de asemenea, de aplicaţia gratuită DigitalRadio cu RadioVIS.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Putere totală de ieșire 20 W RMS

Ușor de utilizat
• Aplicaţia gratuită DigitalRadio cu RadioVIS și controlul DAB+/FM
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată

Începeţi ziua cum doriţi
• Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio
• Gentle wake, pentru o experienţă de trezire plăcută
• Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteţi trezi la ore 

diferite



 Aplicaţia gratuită DigitalRadio
Ascultaţi extrasele radio cu RadioVIS – o 
caracteristică impresionantă oferită de 
RadioDNS, o organizaţie care face legătura 
dintre staţiile DAB și Internet. Prin RadioVIS, 
radioul devine o experienţă îmbogăţită cu un 
conţinut de Internet în timp real. Acesta arată 
cum este adăugată informaţia Web funcţiei 
radio, oferindu-vă transmisiuni DAB prin 
prezentări de diapozitive vii privind știrile, 
actualizările din trafic, reclame și mai mult, în 
funcţie de informaţiile oferite de posturile de 
radio. Pentru a vă bucura de RadioVis, accesaţi 
Apple App Store pentru a descărca aplicaţia 
Philips DigitalRadio gratuit. Aplicaţia vă oferă, 
de asemenea, control integral asupra DAB+ și 
radio FM.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă 
permite conectarea dispozitivului portabil 
direct la sistemul cu staţie de andocare pentru 
a putea asculta muzica preferată cu un sunet 
superb. De asemenea, aceasta încarcă 
dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel 
încât să vă puteţi bucura de muzică și să nu 
trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei 
dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de 

andocare vă încarcă automat dispozitivul 
portabil în timp ce este andocat.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale 
suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul 
audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi 
să îl presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat 
butonul de presetare pentru memorarea 
frecvenţei. Cu posturile radio presetate care 
pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de 
radio preferat fără a trebui să căutaţi manual 
frecvenţele de fiecare dată.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 

distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Sincronizare automată a ceasului

Când conectaţi și andocaţi, acest sistem de 
andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-
ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu 
această caracteristică comodă, nu mai este 
necesar să setaţi ora manual.

Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui
Portul de andocare cu arc proiectat inteligent 
se adaptează fără efort la orice iPod sau 
iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, 
funcţionează chiar și cu cele mai protectoare 
carcase – este suficient să andocaţi iPod sau 
iPhone așa cum este. Acum puteţi să vă 
bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de 
muzică.
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Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a 

generaţie, iPod clasic, iPod nano a 3-a generaţie, 
iPod nano a 4-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, 
iPod cu afișaj color, iPod nano, iPod mini, iPod nano 
prima generaţie, iPod nano a 2-a generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplicaţie iPod/iPhone
• Nume aplicaţie: HomeStudio, Descărcare gratuită 

de pe App store
• Compatibilitate: Staţie de andocare radio pentru 

iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
• Prognoză meteo pe 5 zile
• Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
• Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
• Alarmă: alarme multiple, timer Sleep
• Radioul: radio FM, presetare, scanare, reglaj

Redare audio
• Mod Redare: Încărcare iPod, Încărcare iPhone, 

Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și 
anterioară, Redare și Pauză

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
• Gamă de frecvenţe: (FM) 87,5-108 MHz
• Presetări de posturi: 20
• Reglare automată digitală
• DAB: afișare informaţii, meniu, smart scan

Confort
• Ceas/Versiune: Digital
• Alarme: Oră de alarmă dublă, Alarmă buzzer, 

Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze)
• Confort utilizator: Cronometru oprire
• Culoare iluminare din spate: Albastru
• Tip ecran: LCD
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Sunet
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ (digital)
• Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Putere de ieșire (RMS): 20W

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 100-240V

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 288 x 118 x 112 

mm mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 319 x 180 x 

144 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Manual de 

utilizare, Certificat de garanţie
•
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