
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó 
Bluetooth® funkcióval

iPod/iPhone készülékhez

AD620
Vezeték nélkül, szabadon szárnyaló 

zene Bluetooth kapcsolattal
Vegye fel az iPod és iPhone készülékekről hallgatható dallamok ritmusát. A Philips dokkolós hangsugárzó 

Bass Reflex hangszórórendszere erőteljes mélyhangokat csalogat elő a készülékből. A zenét vezeték 

nélkül is áttöltheti a Bluetooth kapcsolattal, de az iPod vagy iPhone akár dokkolható is.

Kristálytiszta hangzás
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze kedvenc zenéjét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Vezeték nélküli Bluetooth zenetovábbítás iPod/iPhone készülékről
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is



 Bluetooth streaming
A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi az egyéb 
Bluetooth készülékekhez történő egyszerű 
csatlakozást, így lejátszhatja az iPod vagy iPhone 
készüléken tárolt kedvenc zeneszámait a Philips 
audiorendszeren - kényelmesen, és amikor csak 
akarja.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus 
hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos 
hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is 
csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a 
mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony 
frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, 
szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy 
működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer 
kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza 
létre.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.
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Műszaki adatok
iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod classic, mini iPod, 1. 

generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. 
generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. 
generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 
iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs 
iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Hangszóró-meghajtók: 2 x 2,25"-es teljes 

hangterjedelmű mélynyomók

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth verzió: 2.1
• Bluetooth profilok: A2DP
• Bluetooth tartomány: hatótávolság: 10 méter
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tartozékok
• Váltakozó áramú/egyenáramú adapter

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 275 x 121 x 117 

mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 361 x 

133 x 148 mm
• Termék tömege: 1,2 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 1,7 kg

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