
 

 

Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone

AD200
Vychutnejte si hudbu 

z iPodu nebo iPhonu
Neodolatelný dokovací reproduktor vám na pracovním stole i všude jinde poskytne 
křišťálově čistý zvuk, který zaplní váš osobní prostor.

Křišťálově čistý zvuk
• Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
• Připojení vstupu Aux pro přenosný hudební přehrávač MP3

Elegantní a kompaktní
• Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl



 Neodymiové reproduktory
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, 
kvalitní zvuk.

Kompaktní provedení
Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli 
životní styl

Připojení vstupu Aux

Připojení vstupu Aux pro přenosný hudební 
přehrávač MP3

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex 
zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé 

reproduktorové soustavy. Od konvenčních 
reprosoustav se liší přidáním basového průduchu 
pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby 
spolu s basovým reproduktorem poskytoval 
optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. 
Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. 
Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V 
kombinaci s výkonem basového reproduktoru 
poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr 
reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při 
nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují 
připojení vašeho přenosného zařízení přímo 
k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení 
iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a 
nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému 
přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém 
automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je 
v doku.
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Specifikace
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1. generace, iPod nano 
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 
6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, 
iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod 
s barevným displejem, iPod 5. generace

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 4 W RMS

Možnosti připojení
• Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Reproduktory
• Měniče reproduktorů: Neodymový magnetický 

systém
• Vylepšení reproduktoru: reproduktory 

s konstrukcí Bass Reflex

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 185 x 64 x 94 mm
• Hmotnost výrobku: 0,43 kg
• Hrubá hmotnost: 0,56 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
• Hmotnost velkoobchodního balení: 2,52 kg

Pohodlí
• Nabíječka: iPhone, iPod

Příslušenství
• Síťový adaptér: 110–220 V
•

* Abyste mohli využívat funkce hlasitého telefonu, potřebujete zařízení 
iPhone.
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