
 

 

Philips
ηχείο σύνδεσης

• Υποδοχή Lightning
• για iPod/iPhone

AD315
Μουσική από το iPhone 5

Είτε στο γραφείο σας είτε οπουδήποτε αλλού, το ηχείο σύνδεσης AD315 προσφέρει κρυστάλλινο 

ήχο που γεμίζει το χώρο σας. Είναι συμβατό με το iPhone 5 και με τα τελευταία iPod μέσω της 

υποδοχής Lightning, ενώ διαθέτει μπαταρία για να ακούτε τη μουσική σας παντού.

Πεντακάθαρος ήχος
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Προηγμένη ευελιξία
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε



 Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει 
πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα 
ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα 
συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει 
πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά 
στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της 
απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του 
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια 
μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το 
σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη 
δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων 
μπάσων.

Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση 
μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ 
φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας 
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας 
απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας 
με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να 
φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην 
ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Είσοδος ήχου

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή 
αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά 
media player. Εκτός από το γεγονός ότι 
απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην 
ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το 
ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης 
εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
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Χαρακτηριστικά
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.) •
Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod 

touch 5ης γενιάς

Ήχος
• Ισχύς: 8W RMS
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Συνδεσιμότητα

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 300 x 133 x 

116 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 387 x 161 x 

143 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,3 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,65 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AA (LR6)
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 8 ώρ.
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