
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

• skirta „iPod“ / „iPhone“

AD343
Mėgaukitės muzika iš savo „iPod“ / „iPhone“
su šia garsiakalbių sistema
Ši „Philips“ prijungimo stotelė su integruotais „Bass Reflex“ garsiakalbiais suteikia galimybę 
klausytis sodrių žemųjų dažnių ir galingo garso. Naudodamiesi išmania prijungimo stotele 
galėsite krauti „iPod“ ar „iPhone“ neišėmę jo iš apsauginio dėklo.

Labai aiškus garsas
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
• 8 W RMS bendra išvesties galia

Mėgaukitės mėgstama muzika
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Modernus universalumas
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui



 Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite 
mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši 
sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių 
sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių 
vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių 
garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs 
žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau 
iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir 
sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose 
žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų 
dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema 
išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir 
sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį 
iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, 
nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 
grotuvą prie garso sistemos.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai 
suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, 
nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net 
kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai 
prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite 
mėgautis muzika be jokių trikdžių.
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Ypatybės
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini”, „iPod 

nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod 
nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), „iPod 
nano” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta), „iPod 
Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), „iPod touch” 
(3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 8 W RMS

Prijungimo galimybė

įvestis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris

Patogumas
• Įkrovimo prietaisai: „iPod“, „iPhone”

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 264 x 74 x 94 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 354 x 108 x 127 

mm
• Gaminio svoris: 0,7 kg
• Svoris su pakuote: 1,2 kg
•
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