
 

 

Philips
тонколона за поставяне

• съединител Lightning
• за iPod/iPhone

AD315
Наслаждавайте се на музиката 

от вашия iPhone 5
На бюрото ви или където и да е другаде, тонколоната за поставяне AD315 възпроизвежда 

кристално чист звук, който изпълва стаята. Съвместима е с iPhone 5 и с най-новите модели iPod 

чрез съединителя Lightning. А възможностите за захранване от мрежата или от батерия ви 

позволяват да се наслаждавате на любимата си музика, където и да сте.

Кристално чист звук
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Слушайте любимата си музика
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Авангардна универсалност
• Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде



 Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, докато 
зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител 
Lightning! Просто го поставете директно върху 
тонколоната, за да възпроизвеждате избраните 
от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя 
зарежда устройството бързо, докато свири, за да 
не се притеснявате, че батерията му ще се 
изтощи.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си музика с 
превъзходно качество на звука от аудио 
системата, Аудио входът е и изключително 
удобен, защото всичко, което трябва да 
направите, е да включите портативния си MP3 
плейър в аудио системата.
AD315/12

Акценти
• Аудио вход (3,5 мм) •
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod 

touch 5-то поколение

Звук
• Изходна мощност: 8 W RMS
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Възможности за свързване

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 300 x 133 x 

116 мм
• Размери на пакета (ШxДxВ): 387 x 161 x 143 мм
• Тегло на изделието: 1,3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 1,65 кг

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
• Тип батерия: Размер AA (LR6)
• Брой батерии: 4
• Живот на батерията: 8 ч
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