
 

 

Philips
Dokovacia stanica pre 
iPod/iPhone

• DAB+
• Hliník

AJB7038D
Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPod/iPhone a rádio DAB+
s touto dokovacou stanicou
Nechajte sa dokovacou stanicou Philips AJB7038D/10 budiť svojou obľúbenou hudbou zo zariadenia 

iPod/iPhone. Reproduktorový systém Bass Reflex s výkonom 20 W RMS ponúka mohutné basy a 

zároveň slúži ako dok pre ľubovoľné zariadenie iPod/iPhone. Určite využijete aj bezplatnú aplikáciu 

DigitalRadio s funkciou RadioVIS.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Jednoduché používanie
• Bezplatná aplikácia DigitalRadio s funkciou RadioVIS a ovládaním DAB+/FM
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Začnite deň po svojom
• Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
• Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
• Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch



 Bezplatná aplikácia DigitalRadio
Nalaďte si rozhlasové doplnky s funkciou 
RadioVIS – výkonná funkcia, ktorú poskytuje 
RadioDNS, organizácia prepájajúca stanice 
DAB s Internetom. Pomocou funkcie RadioVIS 
sa rozhlasové vysielanie v reálnom čase 
obohatí o internetový obsah. Určí, ako sa k 
funkcii rádia pridávajú webové informácie, 
takže získate rozhlasové vysielanie DAB spolu 
so živými prezentáciami správ, dopravných 
informácií, reklám atď., v závislosti od 
informácií, ktoré poskytuje daná rozhlasová 
stanica. Ak chcete využívať funkciu RadioVis, 
jednoducho prejdite do obchodu Apple App 
Store a prevezmite si bezplatnú aplikáciu 
Philips DigitalRadio. Tá vám okrem iného 
poskytne úplnú kontrolu nad všetkým 
rozhlasovými stanicami DAB+ a FM.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného 
zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému 
systému, takže môžete počúvať obľúbenú 
hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, 
takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte 
mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je 

prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný 
systém automaticky nabije jeho batériu.

Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné 
možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio 
systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, 
ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte 
tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S 
predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré 
môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k 
rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli 
príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 

kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Automatická synchronizácia hodín

Po pripojení a vložení do doku tento dokovací 
systém do niekoľkých sekúnd automaticky 
zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/
iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte 
nastavovať čas manuálne.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre
Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací 
port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov 
zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo 
iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je 
prehrávač vložený v niektorom z väčšiny 
ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo 
iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete 
vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.
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Hlavné prvky
Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
DAB+ Hliník
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Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 2. 

generácie, iPod classic, iPod nano 3. generácie, 
iPod nano 4. generácie, iPod 5. generácie, iPod s 
farebným displejom, iPod nano, iPod mini, iPod 
nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie 

z obchodu App Store
• Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod 

Touch, iPhone
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
• Rádio: Rádio FM, predvoľba, skenovať, ladiť

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie 

zariadenia iPhone, Rýchlo dopredu a dozadu, 
Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: DAB (pásmo III), FM
• Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz

• Predvolené stanice: 20
• Automatické digitálne ladenie: áno
• DAB: info displej, ponuka, smart scan

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: Duálny čas budenia, Budík - alarm, 

Rádiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie)
• Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
• Farba podsvietenia: Modré
• Typ displeja: displej LCD
• Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock
• Výstupný výkon (RMS): 20 W

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Príkon
• Napájanie zo siete: 100 – 240 V

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 288 x 118 x 112 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 319 x 180 x 144 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Manuál 

používateľa, Potvrdenie záruky
•
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Technické údaje
Dokovacia stanica pre iPod/iPhone
DAB+ Hliník
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