
 

 

Philips
dokovací reproduktor

Konektor Lightning
pro iPod/iPhone

AD315
Vychutnejte si hudbu z iPhonu 5

Ať už je na stole nebo kdekoli jinde, dokovací reproduktor AD315 poskytuje křišťálově čistý zvuk, 
který naplní pokoj zvukem. Kompatibilní s iPhony 5 a nejnovějšími iPody díky konektoru Lightning. 
Napájení střídavým proudem nebo bateriemi vám umožní vychutnávat hudbu kdekoli.

Křišťálově čistý zvuk
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Pokročile univerzální
• Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli



 Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex 
zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé 
reproduktorové soustavy. Od konvenčních 
reprosoustav se liší přidáním basového průduchu 
pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby 
spolu s basovým reproduktorem poskytoval 
optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. 
Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. 
Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V 
kombinaci s výkonem basového reproduktoru 
poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr 
reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení 
svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! 
Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru 
a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím 
zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí 
zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím 
baterie.

Audio-in

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé 
přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů 
médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení přes vstup audio 
mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit 
přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
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Přednosti
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 5

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace

Zvuk
• Výstupní výkon: 8 W RMS
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Možnosti připojení

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 300 x 133 x 116 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 387 x 161 x 143 mm
• Hmotnost výrobku: 1,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,65 kg

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Typ baterie: Velikost AA (LR6)
• Počet baterií: 4
• Výdrž baterie: 8 h
•
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