
 

 

Philips
dockningshögtalare med 
Bluetooth®

Bluetooth®
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
8 W, laddningsbart batteri

AD385
Lyssna på trådlös musik på din iPhone 5

med den här dockningshögtalaren
Oavsett om den står på skrivbordet eller någon annanstans fyller AD385-dockningshögtalaren 
rummet med kristallklart ljud. Kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via 
Lightning-kontakten, samt Bluetooth och ett laddningsbart batteri för trådlös musik.

Kristallklart ljud
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Lyssna på din favoritmusik
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Avancerad mångsidighet
• Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet



 Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/
iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den 
bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda 
låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten 

medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa 
dig för att batteriet ska laddas ur.

Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation 
för korta avstånd som är både stabil och 
energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning 
till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter 
som smarttelefoner, surfplattor och till och med 
bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din 
favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta 
av din favoritmusik med ljudsystemets enastående 
ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket 
praktisk eftersom du bara behöver ansluta din 
bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
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Specifikationer
iPad-kompatibilitet
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: 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-kontakten: 7:e generationens iPod 

Nano, 5:e generationens iPod Touch
• via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch, iPod touch, 3:e 
generationen, iPod touch, 4:e generationen

Ljud
• Uteffekt: 8 W RMS
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m
• Bluetooth-version: 2.1
• Ljudingång (3,5 mm)

Mått
• Produktmått (B x D x H): 300 x 133 x 116 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 

387 x 161 x 143 mm
• Produktvikt: 1,3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,65 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Batterityp: Litiumpolymer
• Batteriets livslängd: 5 tim
•
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