
 

 

Philips
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone

AD343
Geniet van de muziek van uw iPod/iPhone

met deze docking-luidspreker
Dit Philips-dockingstation met geïntegreerde Bass Reflex-luidsprekers produceert een 
rijke, diepe bas en krachtig geluid. Met het slimme dock laadt u uw iPod/iPhone op zonder 
dat u de beschermhoes hoeft te verwijderen.

Kristalhelder geluid
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
• Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Geniet van uw favoriete muziek
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Geavanceerde veelzijdigheid
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl



 Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht 
in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden 
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo 
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de 
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem 
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u 
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het 
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met 
veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods 
en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs 
niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod 
of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt 
zorgeloos van uw muziek genieten.
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Kenmerken
• Gewicht (incl. verpakking): 1,2 kg
•

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 

1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod 
touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod 
touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 8 W RMS

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• AC/DC-adapter

Gemak
• Oplaadapparaat: iPod, iPhone

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 264 x 74 x 94 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 354 x 108 x 127 

mm
• Gewicht van het product: 0,7 kg
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