
 

 

Philips
docking hoparlörü

• Lightning konektör
• iPod/iPhone için

AD315
iPhone 5'inizden müzik dinlemenin 

keyfini çıkarın
AD315 docking hoparlörünü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kristal netliğinde 
sesiyle odanızı müzikle doldurun. Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en yeni iPod modelleriyle 
uyumludur. AC adaptörü veya pil seçenekleri sayesinde istediğiniz yerde müzik dinleyebilirsiniz.

Crystal clear sound
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

En sevdiğiniz müziği dinleyin
• Lightning konektörüyle hızlı șarj ve müzik çalma
• Tașınabilir müzik cihazınız için ses giriși

Gelișmiș çok yönlülük
• Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği



 Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör 
kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin 
düșük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için 
woofer'la akustik olarak hizalanmıș ek bas borusuyla 
geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. 
Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas 
borusunun içindeki hava kütlesini titreștirerek çalıșır. 
Woofer'ın tepkisiyle birleșince, sistemdeki düșük 
frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir 
boyut kazandırır.

Lightning ile müzik çalın ve șarj edin

Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu șarj 
ederken müzik dinleme keyfini yașayın! Cihazınızı 
doğrudan hoparlöre yerleștirerek özenle seçtiğiniz 
șarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız 
müzik çalarken bir yandan da hızla șarj olduğu için 
pilin bitmesinden endișe etmenize gerek kalmaz.

Ses giriși

Ses giriși bağlantısı, Ses giriși içeriğinin tașınabilir 
ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak 
verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en 
sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının 
yanı sıra, yapmanız gereken tek șey tașınabilir MP3 
çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses giriși 
son derece kullanıșlıdır.
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Özellikler
• Ses Giriși (3,5 mm)
iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone 5

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: 7. nesil iPod nano, 5. 

nesil iPod touch

Ses
• Çıkıș gücü: 8 W RMS
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Bağlantı

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 300 x 133 x 116 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 387 x 161 x 143 mm
• Ürün ağırlığı: 1,3 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,65 kg

Güç
• Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
• Pil tipi: AA boyutu (LR6)
• Pil sayısı: 4
• Pil ömrü: 8 sa
•
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