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AD713

Musik fra din iPod/iPhone
Dette elegante dockingsystem har indbygget Bass Reflex-højttalere og leverer fyldig, dyb
bas og kraftfuld lyd. Den smarte dock giver dig mulighed for at oplade din iPod/iPhone
uden at fjerne beskyttelsesetuiet.
Fyldig og klar lyd
• Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
• Samlet udgangseffekt på 20 W RMS
Nem at anvende
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
• MP3 Link til bærbar musikafspilning
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Vigtigste nyheder
Afspil og oplad din iPod/iPhone

Specifikationer
mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte
luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige
som en almindelig basenhed. Sammen med den
egentlige basenhed udvider systemet det
lavfrekvente område, så der skabes en helt ny
dimension af dyb bas.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på

iPod-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod
Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2.
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4.
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6.
generation, iPod touch, iPod touch 2. generation,
iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod med
farvedisplay, iPod 5. generation

iPhone-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din
iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig
at tilslutte din bærbare enhed direkte til dockingunderholdningssystemet, så du kan lytte til din
yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også
oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan
få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig
om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for
batteri. Docking-underholdningssystemet oplader
automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i
dockingstationen.

Bass reflex-højttalersystem

Lyd

• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned
• Udgangseffekt: 20 W RMS

Tilslutningsmuligheder
Smart designet docking-port med fjederudløser kan
nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller
iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda
med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din
iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du
virkelig nyde din musik uden problemer.

Automatisk synkronisering af ur

• MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Strøm

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

Tilbehør

• Lysnetadapter

Komfort
•
•
•
•

Opladningsenhed: iPod, iPhone
Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
Brugervenlighed: Sleep-timer
Automatisk tidssynkronisering

Mål

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb
basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra
et traditionelt system ved at være udstyret med en
basrefleksport, som er akustisk afstemt efter
basenheden for at optimere systemets forløb ved
lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og

•
•
•
•
•

Når du tilslutter og docker, synkroniserer denne
dockingstation automatisk uret med din iPod/iPhone
i løbet af få sekunder. Denne praktiske funktion
betyder, at du ikke behøver stille uret manuelt.
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Produktmål (B × D × H): 290 x 158 x 113 mm
Emballagemål (B x D x H): 320 x 206 x 149 mm
Bruttovægt: 2 kg
Vægt: 1,5 kg

