
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema su 
„Bluetooth®“

„Bluetooth®“
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
8 W, įkraunamas akumuliatorius

AD385
Mėgaukitės muzika iš savojo „iPhone 5“ be laidų
su šia garsiakalbių sistema
Ant jūsų stalo ar bet kur kitur AD385 garsiakalbių sistema perteiks itin švarų garsą, kuris 
užpildys visą kambarį. Suderinamas su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ įrenginiais per 
„Lightning“ jungtį, turi „Bluetooth“ ir įkraunamą akumuliatorių muzikai belaidžiu būdu persiųsti.

Labai aiškus garsas
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Mėgaukitės mėgstama muzika
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Modernus universalumas
• Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui



 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.

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate 
„iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! 
Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir 
mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. 

Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite 
mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Garso įvestis

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką 
iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes 
visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 
grotuvą prie garso sistemos.
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Specifikacijos
„iPad“ suderinamumas
• per „Bluetooth“: „iPad“, „iPad 2“, „iPad mini“, 

„iPad 4“

„iPhone” suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPhone 5“, „iPhone” 5C, 

„iPhone” 5S
• per „Bluetooth“: „iPhone” 3G, „iPhone” 3GS, 

„iPhone” 4, „iPhone” 4S, „iPhone 5“, „iPhone” 5C, 
„iPhone” 5S

„iPod“ suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPod nano“ (7-oji karta), 

„iPod Touch“ (5-oji karta)
• per „Bluetooth“: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

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

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

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP
• „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• Garso įvestis (3,5 mm)

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 300 x 133 x 

116 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 387 x 161 x 143 

mm
• Gaminio svoris: 1,3 kg
• Svoris su pakuote: 1,65 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Baterijos eksploatavimo laikas: 5 val.
•
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