
 

 

Philips
docking-luidspreker

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
8W, batterij of netspanning

AD315
Geniet van de muziek 

van uw iPhone 5
Waar u deze docking-luidspreker ook neerzet, de AD315 vult de ruimte met kristalhelder geluid. De 

AD315 docking-luidspreker is geschikt voor de iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-

aansluiting. De keuze tussen netspanning of batterij zorgt ervoor dat u overal van uw muziek kunt 

genieten.

Kristalhelder geluid
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Geniet van uw favoriete muziek
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Geavanceerde veelzijdigheid
• Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten



 Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht 
in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Afspelen en opladen via Lightning

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/
iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! 
Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker 
om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af 
te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen 
terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen 
meer hoeft te maken over een lege batterij.

Audio-ingang

Met de audio-in-connectiviteit kunt u 
muziekbestanden direct vanaf draagbare 
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw 
favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. De audio-ingang is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-
speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te 
sluiten.
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Kenmerken
• Audio-ingang (3,5 mm)
Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 5

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod 

touch 5e generatie

Geluid
• Uitgangsvermogen: 8 W RMS
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Connectiviteit

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 300 x 133 x 116 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 387 x 161 x 143 

mm
• Gewicht van het product: 1,3 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,65 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijtype: AA-batterij (LR6)
• Aantal batterijen: 4
• Levensduur van de batterij: 8 u
•
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