
 

 

Philips
Bluetooth®-iga 
dokkimiskõlar

iPodi/iPhone'i jaoks

AD620
Juhtmevabalt Bluetoothi abil 

vabastatud muusika
Nautige oma iPodi ja iPhone'i mahedaid meloodiaid. See Philipsi dokkimisega kõlar pakub 
süsteemi Bass Reflex Speaker System abil võimsat bassi. Voogedastage muusikat 
juhtmevabalt Bluetoothi kaudu või dokkige oma iPod või iPhone.

Kristallselge heli
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
• Väljundvõimsus 20 W RMS

Nautige oma lemmikmuusikat
• Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga iPodist/iPhone'ist
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid



 Muusika voogedastus Bluetoothiga
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii häirevaba kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite 
edastada oma lemmikmuusikat iPodist või iPhone'ist 
oma Philipsi helisüsteemi ja seda seal esitada – 
mugavalt ja alati.

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat 
bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb 
tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava 
bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt 
joondatud, optimeerides süsteemi 
madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on 
sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. 
Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, 
nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos 
basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem 
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi 
rohkem sügavust.

MP3 Link

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse 
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks 
võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi 
suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka 
äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid 
ühendama kaasaskantava MP3-mängija 
helisüsteemiga.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i 
dokkimine

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti 
mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma 
eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku 
kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või 
iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat 
tõesti muretult nautida.
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Esiletõstetud 
• Kõlarimagnetid: 2 × 2,25" täieulatuslikku •
Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod classic, iPod mini, iPod 

nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod 
nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod 
nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod 
touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. 
põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 20 W
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Kõlarid

basskõlarit

Ühenduvus
• Bluetoothi versioon: 2,1
• Bluetoothi profiilid: A2DP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Tarvikud
• Vahelduv-/alalisvooluadapter

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 275 x 121 x 117 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 361 x 133 x 148 mm
• Toote kaal: 1,2 kg
• Kaal (koos pakendiga): 1,7 kg

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
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