
 

 

Philips
WeCall BT kihangosító 
töltőállomás

Bluetooth®-os
Hívás és töltés
Kéz nélküli
Okostelefonhoz

AECP3000
Élvezze a hívásokat, és közben töltse fel okostelefonját
ezzel a sokoldalú töltőállomással
A Bluetooth® technológia párosítja a WeCall kihangosítást és az okostelefont, hogy minden funkció 

elérhető legyen töltés közben. A kedve szerint beszélhet – kézikészülékkel, hangszóróval vagy 

fejhallgatóval – magánbeszélgetésként és kihangosítva is. Csatlakoztassa saját kábelét a sokoldalú töltés 

kihasználásához.

Kategóriájában a legjobb hang- és beszédminőség
• Kiváló minőségű mikrofonok a tökéletes hangérzékeléshez bárhol
• Továbbfejlesztett zajkioltás a tisztán hallható beszélgetésekért
• Nagy teljesítményű hangszóró a zenelejátszáshoz, és a tisztán hallható beszélgetésekhez
• Csatlakoztassa a saját kábelét a sokoldalú tölthetőséghez

Egyszerű használat
• Egyszerű csatlakozás a Bluetooth®-kompatibilis okostelefonokhoz
• Ingyenes WeCall alkalmazás a gyors és intuitív konferenciahívásokért
• Fejhallgató-csatlakozó a kéz nélküli bizalmas beszélgetésekhez

Kiegészíti a telefont
• Bármely okostelefonhoz megfelelő
• Tökéletes a FaceTime vagy más videokonferencia-alkalmazásokhoz



 Kiváló minőségű mikrofonok
Kiváló minőségű mikrofonok a tökéletes 
hangérzékeléshez bárhol

Továbbfejlesztett zajkioltás
Továbbfejlesztett zajkioltás a tisztán hallható 
beszélgetésekért

Nagy teljesítményű hangszóró
Nagy teljesítményű hangszóró a zenelejátszáshoz, és 
a tisztán hallható beszélgetésekhez

Sokoldalú dokkolhatóság

Csatlakoztassa a saját kábelét a sokoldalú 
tölthetőséghez

Gondtalan Bluetooth® csatlakoztatás

Egyszerű csatlakozás a Bluetooth®-kompatibilis 
okostelefonokhoz

Intuitív konferenciahívások
A praktikus Philips WeCall alkalmazás kezeli a 
konferenciahívások számait és közvetlenül a 
naptárából kiemeli a hozzáférési kódokat, így csupán 
egy gombnyomás a tárcsázás és a hívásokhoz való 
hozzáférés.

Kéz nélküli bizalmas beszélgetések
Fejhallgató-csatlakozó a kéz nélküli bizalmas 
beszélgetésekhez

Ideális bármely telefonhoz

Bármely okostelefonhoz megfelelő

Alkalmas a VOIP, Skype és FaceTime 
funkciókhoz

Tökéletes a FaceTime vagy más videokonferencia-
alkalmazásokhoz
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Műszaki adatok
Bluetooth® vezeték nélküli technológia
• Verzió: V2.1 + EDR
• Profilok: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Hatótávolság: 10 m (szabad területen)

Philips WeCall alkalmazás
• Ingyenes letöltés: Igen, A „Philips WeCall” 

keresése
• Az Apple Store oldalról: iOS 4.3 vagy későbbi 

szükséges
• A Google Play áruházból

iPhone
• Kompatibilitás:: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

Kompatibilitás Androidos készülékkel
• Android 2.1-es vagy újabb verzió
• Bluetooth 2.1-es vagy újabb verzió

Hang
• Beépített hangszórók: 1 x 40 mm
• Kimeneti teljesítmény: 1,5 W RMS

Kényelem
• Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
• Hangerőszabályzás: Fel/Le

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• USB-vel: USB 2.0 x 1
• Fejhallgató-csatlakozó

USB-feltöltés
• Igen
• 5 V, 1 A

Tápellátás
• Tápfeszültség bemenet: 5 V DC, 1 A

Tartozékok
• Hálózati adapter
• Tartó:: 30-érintkezős (iPhone 4/4S) csatlakozó, 

Lightning (iPhone 5) csatlakozó, mikro USB kábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Garancia: Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

215 x 162 x 144 mm
• Termék tömege (g): 0,71
•

Kiadás dátuma  
2014-07-10

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 001 07775
EAN: 08 71258 17003 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Fénypontok
WeCall BT kihangosító töltőállomás
Bluetooth®-os Hívás és töltés, Kéz nélküli, Okostelefonhoz

http://www.philips.com

