Philips
Głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone

AD200

Ciesz się muzyką z urządzenia
iPod/iPhone
Stylowy głośnik ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni
Twoją osobistą przestrzeń, na biurku lub gdziekolwiek indziej.
Krystalicznie czysty dźwięk
• Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
Ciesz się ulubioną muzyką
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
• Wejście AUX do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3
Elegancja i niewielkie rozmiary
• Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie
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Głośnik ze stacją dokującą
do urządzeń iPod/iPhone

Zalety

Dane techniczne

Głośniki neodymowe

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki
czemu uzyskuje się większą czułość cewki
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich
i czyste, optymalne brzmienie.

Małe wymiary

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje
wszędzie

Wejście AUX

głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu
kompaktowego tubą basową akustycznie
zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co
pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt
to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia.
System działa w ten sposób, że wprowadza w
rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie
basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik
niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika
niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie
basów i większą ich głębię.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia
iPod/iPhone

Zgodność z telefonami iPhone

• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone
4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

• Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2.
generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4.
generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6.
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod
touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym
wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Dźwięk

• Sprzęt nagłaśniający: stereo
• Regulator głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: Moc 4 W RMS

Możliwości połączeń

• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Głośniki
Wejście AUX do podłączenia przenośnego
odtwarzacza MP3

System Bass Reflex

• Przetworniki głośn.: Magnes neodymowy
• Funkcje i cechy głośników: zestaw głośnikowy z
systemem Bass Reflex
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując
jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon
iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie
urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu
audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia
słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym
nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone
jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki
czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie.
Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą
automatycznie ładuje akumulator urządzenia
przenośnego po jego zadokowaniu.

Moc

• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
28,5 x 8,5 x 11,1 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
185 x 64 x 94 mm
• Waga produktu: 0,43 kg
• Waga brutto: 0,56 kg
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
• Waga kartonu zbiorczego: 2,52 kg

Udogodnienia

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje
niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system

• Ładowarka: iPhone, iPod

Akcesoria

• Zasilacz sieciowy: 110-220 V
•
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* Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, konieczny jest iPhone

