
 

 

Philips
докинг станция за iPod/
iPhone

AD700
Музика от вашия iPod/iPhone

С вградени басрефлексни високоговорители, тази елегантна система за поставяне 
осигурява плътни, дълбоки баси и мощен звук. Нейната интелигентна поставка 
позволява да зареждате вашия iPod/iPhone без да сваляте защитния му калъф.

Богат и чист звук
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Обща изходна мощност 10 W RMS
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Лесна употреба
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика



 Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, 
докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката 
ви позволява да свържете вашето портативно 
устройство директно с докинг системата за 
забавления, за да слушате любимата си музика с 
превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия 
iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика 
без притеснения, че батерията на портативния ви 
плейър ще се изтощи. Докинг системата за 
забавления автоматично зарежда портативното 
устройство, докато то е в нея.

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 

резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с 
пружина поема без проблем всеки iPod или 
iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, 
той работи дори когато повечето защитни 
калъфи са поставени – просто поставете вашия 
iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

Автоматична синхронизация на 
часовника

След свързване и поставяне, тази система за 
поставяне автоматично синхронизира часовника 
с вашия iPod/iPhone в рамките на секунди. С тази 
удобна функция не е необходимо да задавате 
времето ръчно.
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Спецификации
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро 
поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 
4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod 
nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 
GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 10 W RMS

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz

Аксесоари
• AC/DC адаптер

Удобство
• Зарядно устройство: iPod, iPhone
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Автоматична синхронизация на часа

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 210 x 150 x 

135 мм
• Размери на общия кашон: 300 x 240 x 145 мм
• Тегло: 0,96 кг
• Бруто тегло: 1,33 кг
• Тегло на общия кашон: 3,03 кг
• Количество в общия кашон: 2
•
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