
 

 

Philips
docking speaker

voor iPod/iPhone
Klokdisplay

AD712
Muziek van uw iPod/iPhone

Dit compacte dockingsysteem met geïntegreerde Bass Reflex-luidsprekers produceert 
een rijke, diepe bas en krachtig geluid. Met het slimme dock laadt u uw iPod/iPhone op 
zonder dat u de beschermhoes hoeft te verwijderen.

Rijk en helder geluid
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Eenvoudig te gebruiken
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het basisstation
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek



 Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPod/iPhone oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat 
rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren 
naar uw favoriete muziek in perfecte geluidskwaliteit. 
Het dock laadt bovendien uw iPod/iPhone op tijdens 
het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten 
zonder u zorgen te maken dat de batterij van uw 
draagbare speler leegraakt. Als u uw draagbare 
apparaat in het entertainmentsysteem met dock 
plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 

gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht 
in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met 
veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods 
en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs 
niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod 
of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt 
zorgeloos van uw muziek genieten.

Automatische kloksynchronisatie

Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de 
klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een 
paar seconden automatisch gesynchroniseerd. 
Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet 
handmatig in te stellen.
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Specificaties
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod 

nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e 
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e 
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e 
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, 
iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod met 
kleurenscherm, iPod 5e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 20 W RMS

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

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

Accessoires
• AC/DC-adapter

Gemak
• Oplaadapparaat: iPod, iPhone
• Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
• Gebruikersgemak: Sleeptimer
• Automatische tijdsynchronisatie

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 290 x 158 x 113 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 320 x 206 x 149 

mm
• Brutogewicht: 2 kg
• Gewicht: 1,5 kg
•
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