
 

 

Philips
boxă cu andocare

• pentru iPod/iPhone

AD343
Bucuraţi-vă de muzică cu dispozitivul dvs. iPod/iPhone
cu această boxă cu andocare
Cu boxe Bass Reflex încorporate, această staţie de andocare elegantă de la Philips oferă 
un bas intens şi profund şi un sunet puternic. Suportul inteligent vă permite să încărcaţi 
dispozitivele iPod/iPhone fără a trebui să îndepărtaţi carcasa de protecţie.

Sunet de claritate excepţională
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil
• Putere totală de ieșire de 8 W RMS

Savuraţi muzica preferată
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Multifuncţionalitate avansată
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice stil de viaţă



 Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 
mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se 
adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără 
adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar și cu 
cele mai protectoare carcase – este suficient să 
andocaţi iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteţi 
să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de 
muzică.
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Repere
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,2 kg
•

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod clasic, iPod mini, iPod Nano 

prima generaţie, iPod Nano a 2-a generaţie, iPod 
Nano a 3-a generaţie, iPod Nano a 4-a generaţie, 
iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano a 6-a 
generaţie, iPod touch, iPod touch a 2-a generaţie, 
iPod touch a 3-a generaţie, iPod touch a 4-a 
generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 8 W RMS

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorii
• Adaptor CA/CC

Confort
• Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 264 x 74 x 94 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 354 x 108 x 

127 mm
• Greutate produs: 0,7 kg
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