
 

 

Philips
dockningshögtalare

för iPod/iPhone

AD200
Lyssna på musik på 

din iPod/iPhone
Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som 
fyller din personliga sfär.

Kristallklart ljud
• Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lyssna på din favoritmusik
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Elegant och kompakt
• Kompakt design – passar var som helst och vem som helst



 Neodymium-högtalare
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ger en ren, balanserad 
ljudkvalitet.

Kompakt design
Kompakt design – passar var som helst och vem som 
helst

Anslutning med aux-ingång

Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-
spelare

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 

genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den 
bärbara enheten direkt till dockningssystemet för 
underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik 
med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone 
under uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till den 
bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för 
underhållning laddar den bärbara enheten när den är 
dockad.
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Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd 
generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 
4th generation, iPod nano 5th generation, iPod 
nano 6th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd 
generation, iPod touch 2nd gen 8/16/32 GB, iPod 
med färgdisplay, iPod 5th generation

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 4 W RMS

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Högtalare
• Högtalardrivrutiner: Magnetsystem i neodym
• Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

28,5 x 8,5 x 11,1 mm
• Produktens mått (B x H x D): 185 x 64 x 94 mm
• Produktvikt: 0,43 kg
• Bruttovikt: 0,56 kg
• Antal i förpackning: 4
• Vikt på huvudkartong: 2,52 kg

Bekvämlighet
• Laddningsenhet: iPhone, iPod

Tillbehör
• AC/DC-adapter: 110–220 V
•

* Om du vill använda funktionerna för högtalartelefon krävs det att du 
har iPhone
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