
 

 

Philips
dockinghøjttaler med 
Bluetooth®

Bluetooth®
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
8 W, genopladeligt batteri

AD385
Nyd trådløs musik fra din iPhone 5

med denne dockinghøjttaler
AD385-dockinghøjttaleren leverer krystalklar lyd, der fylder rummet, uanset om den står 
på skrivebordet eller et hvilket som helst andet sted. Kompatibel med iPhone 5/de nyeste 
iPods via Lightning-stikket, indeholder Bluetooth og genopladeligt batteri til trådløs musik.

Krystalklar lyd
• Trådløs musikstreaming via Bluetooth
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Nyd din favoritmusik
• Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
• Lydindgang til bærbar musikafspilning

Avanceret alsidighed
• Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed



 Bass reflex-højttalersystem

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb 
basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra 
et traditionelt system ved at være udstyret med en 
basrefleksport, som er akustisk afstemt efter 
basenheden for at optimere systemets forløb ved 
lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og 
mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte 
luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige 
som en almindelig basenhed. Sammen med den 
egentlige basenhed udvider systemet det 
lavfrekvente område, så der skabes en helt ny 
dimension af dyb bas.

Afspilning og opladning via Lightning

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/
iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte 
den direkte i højttalerens dock for at afspille dine 
håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden 
oplades også under afspilningen, så du ikke skal være 
bekymret for, at batteriet løber ud.

Trådløs musikstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi 
med kort rækkevidde, der er både robust og 
energibesparende. Teknologien gør det nemt at 
oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller 
andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, 
tablets eller endda bærbare computere. Så kan du 
nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra 
video eller spil på denne højttaler.

Lydindgang

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte 
afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde 
din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne 
lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da 
det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din 
bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
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Specifikationer
iPad-kompatibilitet
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet
• via Lightning-stik: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

iPod-kompatibilitet
• via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod 

touch 5. generation
• via Bluetooth: iPod nano 7. generation, iPod touch 

5. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 
4. generation

Lyd
• Udgangseffekt: 8 W RMS
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
• Bluetooth-version: 2,1
• Lydindgang (3,5 mm)

Mål
• Produktmål (B × D × H): 300 x 133 x 116 mm
• Emballagemål (B x D x H): 387 x 161 x 143 mm
• Produktvægt: 1,3 kg
• Vægt inkl. emballage: 1,65 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Batteritype: LI-polymer
• Batterilevetid: 5 t
•
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