
 

 

Philips
dockningshögtalare

Med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
8 W

AD333
Njut av musik från din iPod/

iPhone-dockningshögtalare
Med inbyggda basreflexhögtalare ger den här smidiga Philips AD333/12 
dockningsstationen djup, fyllig bas och kraftfullt ljud. Med den smarta dockningsstationen 
kan du ladda din iPod/iPhone utan att ta bort dess skyddshölje.

Kristallklart ljud
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
• Total uteffekt på 8 W RMS

Lyssna på din favoritmusik
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Avancerad mångsidighet
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Kompakt design – passar var som helst och vem som helst



 Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.
AD333/12

Funktioner
• Vikt inkl. förpackning: 1,5 kg
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod 

nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 
3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 8 W RMS

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Tillbehör
• AC/DC-adapter

Bekvämlighet
• Laddningsenhet: iPod, iPhone

Mått
• Produktmått (B x D x H): 260 x 103 x 131 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 354 x 136 x 167 

mm
• Produktvikt: 0,9 kg
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