
 

 

Philips
altifalante de base com 
Bluetooth®

Bluetooth®
com conector Lightning
para iPod/iPhone
8 W, bateria recarregável

AD385
Desfrute de música do seu iPhone 5, sem fios
com este altifalante de base
Na sua secretária ou em qualquer outro local, o altifalante de base AD385 fornece um som 
cristalino que enche o seu espaço. Compatível com iPhone 5/modelos mais recentes do iPod 
através do conector Lightning, dispõe de Bluetooth e bateria recarregável para música sem fios.

Som limpo
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Desfrute da sua música preferida
• Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Versatilidade avançada
• Bateria recarregável incorporada para uma portabilidade ainda melhor



 Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona 
uma experiência dos sons graves profunda a partir 
de um sistema de altifalantes compacto. Difere de 
um sistema de altifalantes convencional devido à 
adição de um tubo de graves alinhado acusticamente 
com o woofer para optimizar o desempenho das 
frequências baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor distorção. O 
sistema funciona através da ressonância da massa de 
ar no tubo de graves para vibrar como um woofer 
convencional. Combinado com a resposta do 
woofer, o sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão de 
graves profundos.

Reprodução e carregamento via 
Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o 
seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! 
Basta colocá-lo directamente na base do altifalante 
para reproduzir as suas músicas seleccionadas com 
um som fascinante. Este também carrega o seu 
dispositivo rapidamente durante a reprodução, por 

isso, não precisa de se preocupar com a falta de 
carga da bateria.

Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fios de curto alcance que oferece fiabilidade e 
eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil 
ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros 
dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets 
ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar 
facilmente da sua música favorita e de som de vídeos 
ou de jogos através deste altifalante via ligação sem 
fios.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 
áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além 
da vantagem de desfrutar da sua música favorita na 
qualidade de som superior proporcionada pelo 
sistema de áudio, a entrada de áudio é também 
bastante prática, já que apenas necessita de ligar o 
seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
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Especificações
Compatível com iPad
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibilidade com iPhone
• através do conector Lightning: iPhone 5, iPhone 

5C, iPhone 5S
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

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

Compatível com iPod
• através do conector Lightning: iPod nano de 7.ª 

geração, iPod touch de 5.ª geração
• via Bluetooth: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch 

de 5.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod 
touch de 4.ª geração

Som
• Potência de saída: 8 W RMS
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
• Versão Bluetooth: 2,1
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 300 x 133 x 

116 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 387 x 161 x 

143 mm
• Peso do produto: 1,3 kg
• Peso incl. embalagem: 1,65 kg

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Vida útil da pilha: 5 hr
•
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