
 

 

Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

Bluetooth®
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
8 W, ladattava akku

AD385
Toista musiikkia iPhone 5 -laitteestasi – langattomasti
tällä telakointikaiuttimella
Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle näppärä AD385-telakointikaiutin toistaa äänet 
kaikkialla kristallinkirkkaasti. Soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin 
iPod-laitteisiin. Bluetooth-yhteyden ja ladattavan akun ansiosta voit toistaa musiikkia langattomasti.

Kristallinkirkas ääni
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Nauti lempimusiikistasi
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Erittäin monipuolinen
• Sisäinen ladattava akku lisää kannettavuutta



 Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone 
latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi 
laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta 
äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana 
voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla 
huolissasi akun tyhjenemisestä.

Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että 
energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin 
tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, 
tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit 
nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä 
tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Tekniset tiedot
iPad-yhteensopivuus
• Bluetooth-yhteydellä: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-yhteensopivuus
• Lightning-liitännällä: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 

5S
• Bluetooth-yhteydellä: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

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

iPod-yhteensopivuus
• Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod 

touch, 5. sukupolvi
• Bluetooth-yhteydellä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod 

touch, 5. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod 
touch, 4. sukupolvi

Ääni
• Lähtöteho: 8 W RMS
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP
• Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
• Bluetooth-versio: 2,1
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 300 x 133 x 116 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 387 x 161 x 143 mm
• Tuotteen paino: 1,3 kg
• Paino pakattuna: 1,65 kg

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkutyyppi: Litiumpolymeeri
• Akkujen kesto: 5 h
•
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