
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

• iPodi/iPhone'i jaoks
• Kellakuva

AD300
Nautige muusikat oma iPodist 

või iPhone'ist.
See töölauale või mujale paigutatud esinduslik dokkimiskõlar toob teieni kristallselge heli, 
mis haarab teid endasse.

Kristallselge heli
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Nautige oma lemmikmuusikat
• Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
• Aux-in-pistikupesa kaasaskantava MP3-mängija ühendamiseks

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
• LED-kell näitab aega selgelt

Elegantne ja kompaktne
• Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga



 Kompaktne disain
Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Automaatne kella sünkroonimine

Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see 
dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi 
jooksul teie iPodi/iPhone'iga. Selle funktsiooni tõttu 
ei pea te kella käsitsi seadistama.

Aux-in-pistikupesa

Aux-in-pistikupesa kaasaskantava MP3-mängija 
ühendamiseks

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat 
bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb 
tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava 
bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt 
joondatud, optimeerides süsteemi 
madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on 
sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. 
Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, 
nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos 
basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem 
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi 
rohkem sügavust.

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-
MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada 
kaasaskantava seadme otse dokkimisega 
meelelahutussüsteemi, et kuulata oma 
lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal 
teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika 
kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. 
Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud 
seadet automaatselt.
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Spetsifikatsioon
Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. 
põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. 
põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. 
põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), 
iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), 
Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

Heli
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Väljundvõimsus: 4 W RMS

Ühenduvus
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Kõlarid
• Kõlarite võimendus: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed
• Kogukaal: 1,08 kg
• Peamise pakendi kaal: 2,38 kg
• Peamise pakendi kogus: 2
• Kaal: 0,84 kg
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

241 x 153 x 136 mm

Tarvikud
• Vahelduv-/alalisvooluadapter: 110–220 V

Mugavus
• Laadimisseade: iPhone, iPod
• Kell: Digitaalne, Peaekraanil
•
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