Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone
AD200

Nyd musik fra din iPod/iPhone
På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne flotte dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum.
Krystalklar lyd
• Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
Nyd din favoritmusik
• Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
• Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller
Elegant og kompakt
• Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

AD200/12

Dockinghøjttaler
til iPod/iPhone

Vigtigste nyheder
Neodym-højttalere

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et
stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et
stemmerør, bedre basgengivelse og en ren,
harmonisk lydkvalitet.

Kompakt design

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver
livsstil

Aux-in-tilslutning

Specifikationer
et traditionelt system ved at være udstyret med en
basrefleksport, som er akustisk afstemt efter
basenheden for at optimere systemets forløb ved
lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og
mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte
luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige
som en almindelig basenhed. Sammen med den
egentlige basenhed udvider systemet det
lavfrekvente område, så der skabes en helt ny
dimension af dyb bas.

Afspil og oplad din iPod/iPhone

Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller

Bass reflex-højttalersystem

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din
iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig
at tilslutte din bærbare enhed direkte til dockingunderholdningssystemet, så du kan lytte til din
yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også
oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan
få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig
om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for
batteri. Docking-underholdningssystemet oplader
automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i
dockingstationen.

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb
basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra
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* iPhone er en forudsætning for at kunne anvende højttalertelefonfunktionerne

