Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle

AD420

Nauti iPodin/iPhonen musiikista
Telakointikaiuttimen sisäiset bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja äänen
voimakkaana. Telakointiasemassa voit ladata iPodin/iPhonen poistamatta suojakoteloa.
Kristallinkirkas ääni
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS
Nauti lempimusiikistasi
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
Erittäin monipuolinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Kompakti laite sopii kaikkialle

AD420/12

Telakointikaiutin
iPodille/iPhonelle

Tekniset tiedot
iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1.
sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3.
sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5.
sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod
touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod
touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

Kohokohdat
Liitännät

• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Virta

• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet

• Verkkolaite: KYLLÄ

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Käytön mukavuus

Ääni

Mitat

• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 20 W RMS

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

• Latauslaite: iPod, iPhone
•
•
•
•

Tuotteen mitat (LxSxK): 275 x 121 x 117 mm
Pakkauksen mitat (LxSxK): 361 x 133 x 148 mm
Tuotteen paino: 1,2 kg
Paino pakattuna: 1,7 kg

•

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.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin
sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia.
Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin –
voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt
voit nauttia musiikista todella helposti.
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