
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

iPod/iPhone készülékhez

AD200
Élvezze kedvenc zeneszámait 

iPod/iPhone-ról
Az asztalra vagy máshová helyezhető dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, 
kristálytiszta hangzást biztosít.

Kristálytiszta hangzás
• Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Élvezze kedvenc zenéjét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Elegáns és kompakt
• Kompakt kialakítás minden helyiséghez és életstílushoz



 Neodímium hangszórók
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-
érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és 
tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

Kompakt kialakítás
Kompakt kialakítás minden helyiséghez és 
életstílushoz

Aux-in csatlakozás

Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-
zenelejátszóhoz

Bass Reflex hangszórórendszer

A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást 
produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. 

Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, 
hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely 
akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az 
eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és 
kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben 
megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy 
normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját 
hozza létre.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti 
iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló 
hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van 
iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás 
közben.
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Műszaki adatok

* Szüksége van egy iPhone készülékre a kihangosító funkció 
használatához
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