Philips
Reproduktor s dokovacou
stanicou

pre iPod/iPhone
Zobrazenie hodín

AD300

Vychutnajte si hudbu zo
zariadenia iPod/iPhone
Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie tento neodolateľný reproduktor s dokovacou
stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás.
Krištáľovo čistý zvuk
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač
Rozšírená všestrannosť
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• LED displej s hodinami umožňuje zreteľné zobrazenie času
Elegantný a kompaktný
• Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl
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Reproduktor s dokovacou stanicou
pre iPod/iPhone Zobrazenie hodín

Hlavné prvky
Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

Technické údaje
Systém repr. Bass Reflex

Automatická synchronizácia hodín

Kompatibilita s iPhone

• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Kompatibilita s iPod

• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1. generácie, iPod nano
2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano
4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano
6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie,
iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod s
farebným displejom, iPod 5. generácie

Po pripojení a vložení do doku tento dokovací
systém do niekoľkých sekúnd automaticky
zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone.
Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať
čas manuálne.

Pripojenie Aux-in

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z
basov z kompaktného systému reproduktorov.
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je
akusticky zladený s reproduktorom, aby
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie.
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru,
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje
celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom
nový rozmer hlbokých basov.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Zvuk

• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 4 W RMS

Pripojiteľnosť

• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Reproduktory

• Zdokonalenie reproduktora: systém
reproduktorov Bass Reflex

Príkon

• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Rozmery
•
•
•
•
•

Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3
prehrávač

Hmotnosť brutto: 1 08 kg
Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,38 kg
Množstvo hlavnej lepenky: 2
Hmotnosť: 0,84 kg
Rozmery balenia (Š x V x H): 241 x 153 x 136 mm

Príslušenstvo

• Adaptér AC/DC: 110 – 220 V

Vybavenie a vlastnosti
Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok
umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia
priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže
môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim
zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač
iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať
hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho
batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací
zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.
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• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod
• Hodiny: Digitálny, Na hlavnom displeji
•

