Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle
AD200

Nauti iPodin/iPhonen musiikista
Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä näppärä telakointikaiutin toistaa
äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti.
Kristallinkirkas ääni
• Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
Nauti lempimusiikistasi
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten
Tyylikäs ja kompakti
• Kompakti laite sopii kaikkialle
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Telakointikaiutin
iPodille/iPhonelle

Tekniset tiedot

Kohokohdat

iPhone-yhteensopivuus

Kaiuttimet

iPod-yhteensopivuus

Virta

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2.
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4.
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6.
sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi,
iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt,
Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi

Ääni

• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: Ääniteho 4 W RMS

Liitännät

• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

• Kaiutinelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä
• Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Mitat

• Pakkauksen mitat (L x K x S):
28,5 x 8,5 x 11,1 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 185 x 64 x 94 mm
• Tuotteen paino: 0,43 kg
• Kokonaispaino: 0,56 kg
• Määrä pakkauksessa: 4
• Tukkupakkauksen paino: 2,52 kg

Neodyymikaiuttimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu
paranevat.

Kompakti muotoilu

Kompakti laite sopii kaikkialle

Aux-in-liitäntä

Käytön mukavuus

• Latauslaite: iPhone, iPod

Lisätarvikkeet

• Verkkolaite: 110-220 V
•

Aux-in-liitäntä kannettavaa MP3-soitinta varten

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen.
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä.
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia
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Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun
iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit
liittää kannettavan laitteesi suoraan
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se
lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun
tyhjenemisestä tarvitse huolestua.
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi
automaattisesti, kun se on telakoituna.

* Kaiutinpuhelintoiminnot edellyttävät iPhonea

