
 

 

Philips
boxă cu andocare cu 
Bluetooth®

Bluetooth®
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
8 W, baterie reîncărcabilă

AD385
Bucuraţi-vă de muzică wireless cu telefonul dvs. iPhone 5
cu această boxă cu andocare
Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, boxa cu andocare AD385 asigură un sunet de o claritate 

excepţională care vă umple camera. Compatibilă cu iPhone 5 şi cele mai recente iPod-uri prin 

intermediul conectorului Lightning, aceasta este echipată cu Bluetooth şi baterie reîncărcabilă pentru 

muzică wireless.

Sunet de claritate excepţională
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

Savuraţi muzica preferată
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Multifuncţionalitate avansată
• Acumulator reîncărcabil încorporată pentru portabilitate superioară



 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.

Redare și încărcare prin Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector 
Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru 
a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un 
sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în 
timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că 
rămâneţi fără baterie.

Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless 
pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la 
iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Intrare audio

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea 
directă a materialelor audio de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, modul audio este, de asemenea, 
extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 portabil la sistemul 
audio.
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Specificaţii
Compatibilitate iPad
• prin Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibilitate iPhone
• prin conectorul Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, 

iPhone 5S
• prin Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

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

Compatibilitate iPod
• prin conectorul Lightning: iPod nano generaţia 7, 

iPod touch generaţia 5
• prin Bluetooth: iPod nano generaţia 7, iPod touch 

generaţia 5, iPod touch a 3-a generaţie, iPod touch 
a 4-a generaţie

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

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Rază de acţiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Versiune Bluetooth: 2,1
• Intrare audio (3,5 mm)

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 300 x 133 x 116 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 387 x 161 x 

143 mm
• Greutate produs: 1,3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,65 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tip baterie: Li-Polimer
• Durata de utilizare a bateriei: 5 oră
•
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