
 

 

Philips
iPod/iPhone dokstacijas 
sistēma

AD700
Mūzika no jūsu iPod/iPhone

Ar iebūvētajiem skaļruņiem ar fāzu invertoru šī plānā dokstacijas sistēma nodrošina 
bagātīgu, dziļu zemās frekvences skaņu un spēcīgu skanējumu. Tās viedais doks ļauj uzlādēt 
iPod/iPhone, nenoņemot tā aizsargietvaru.

Bagātīga un skaidra skaņa
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
• 10 W RMS kopējā izejas jauda
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās 

frekvences skaņu

Vienkārša lietošana
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai



 Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone 
uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot 
portatīvo ierīci tieši dokstacijas izklaides sistēmai, un 
jūs varat klausīties savu iecienīto mūziku augstākajā 
kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/
iPhone, tātad jūs varat baudīt mūziku un neraizēties 
par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. 
Dokstacijas izklaides sistēma automātiski uzlādē 
portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

Zemfrekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu 
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas 
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā 
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar 
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas 
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, 
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences 
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās 
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma 

darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences 
skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo 
frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču 
skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu 
zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu 
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu 
ietvaru

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi 
bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez 
īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja 
ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā 
iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt 
mūziku bez jebkādām rūpēm.

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana

Pievienojot un dokojot šī dokstacija automātiski 
sinhronizēs pulksteni ar jūsu iPod/iPhone dažu 
sekunžu laikā. Ar šo ērto funkciju laiks nav jāiestata 
manuāli.
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Specifikācijas
iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), 
iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), 
iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), 
iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. 
paaudze), 8/16/32 GB, iPod ar krāsu displeju, iPod 
(5. paaudze)

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Skaņa
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 10 W RMS

Savienojamība
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Piederumi
• AC/DC Adapteris

Lietošanas komforts
• Uzlādes ierīce: iPod, iPhone
• Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana
• Lietotāja ērtības: Izslēgšanās taimeris
• Autom. laika sinhronizācija

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 210 x 150 x 

135 mm
• Lielās kartona kastes izmēri: 300 x 240 x 145 mm
• Svars: 0,96 kg
• Bruto svars: 1,33 kg
• Lielās kartona kastes svars: 3,03 kg
• Lielo kartona kastu skaits: 2
•
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