
 

 

Philips
Oplaadstation voor 
WeCall BT-
luidsprekertelefoon

Bluetooth®

AECP3000
Ontvang oproepen en laad elke smartphone op
met een veelzijdig laadstation
Met behulp van Bluetooth®-technologie worden een WeCall-luidsprekertelefoon en een smartphone 

met elkaar gekoppeld. Zo kun je tijdens het opladen gewoon alle functies gebruiken. Bel privé en 

handsfree zoals je wilt - handset, luidspreker, hoofdtelefoon. Sluit je eigen kabel aan om moeiteloos op 

te laden.

De beste spraak- en geluidsprestaties in zijn klasse
• Hoogwaardige microfoons pikken je stem vanuit elke richting moeiteloos op
• Geavanceerde ruisonderdrukking voor heldere gesprekken
• Krachtige luidspreker voor het afspelen van muziek en heldere gesprekken
• Verbind je eigen kabel met dit veelzijdige oplaadstation

Gebruiksgemak
• Sluit gemakkelijk aan op smartphones met Bluetooth®
• Gratis WeCall-app voor snelle en intuïtieve telefonische vergaderingen
• Hoofdtelefoonaansluiting voor handsfree privégesprekken

Ter aanvulling op je telefoon
• Geschikt voor elke smartphone
• Perfect voor FaceTime of andere videoconferentie-apps



 Hoogwaardige microfoons
Hoogwaardige microfoons pikken je stem vanuit elke 
richting moeiteloos op

Geavanceerde ruisonderdrukking
Geavanceerde ruisonderdrukking voor heldere 
gesprekken

Krachtige luidspreker
Krachtige luidspreker voor het afspelen van muziek 
en heldere gesprekken

Veelzijdig dockstation

Verbind je eigen kabel met dit veelzijdige 
oplaadstation

Probleemloze Bluetooth®-aansluiting

Sluit gemakkelijk aan op smartphones met 
Bluetooth®

Intuïtieve telefonische vergaderingen
De handige Philips WeCall-app beheert 
telefoonnummers voor vergaderingen en haalt de 
bijbehorende toegangscodes op uit uw agenda, 
waardoor u met één druk op de knop kunt 
deelnemen aan een telefonische vergadering vanuit 
uw agenda.

Voer handsfree privégesprekken
Hoofdtelefoonaansluiting voor handsfree 
privégesprekken

Ideaal voor alle telefoons

Geschikt voor elke smartphone

Geschikt voor VoiP, Skype en FaceTime

Perfect voor FaceTime of andere videoconferentie-
apps
AECP3000/12

Specificaties
Draadloze Bluetooth®-technologie
• Versie: V2.1 + EDR
• Profielen: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Bereik: 10 m (open ruimte)

Philips WeCall-app
• Gratis download: Ja, zoeken naar "Philips WeCall"
• Van Apple Store: iOS 4.3 of hoger vereist
• Van Google Play

iPhone
• Compatibel met: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

Compatibiliteit met Android-apparaten
• Android versie 2.1 of hoger
• Bluetooth versie 2.1 of hoger

Geluid
• Ingebouwde luidsprekers: 1 x 40 mm
• Uitgangsvermogen: 1,5 W RMS

Gemak
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten
• Volumeregeling: Omhoog/omlaag

Connectiviteit
• Bluetooth
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• USB: 1 x USB 2.0
• Hoofdtelefoonaansluiting

Opladen via USB
• Ja
• 5 V, 1 A

Vermogen
• Ingangsvermogen: 5 VDC, 1 A

Accessoires
• AC-adapter
• Houder voor: 30-pins aansluiting (iPhone 4/4S), 

Lightning-aansluiting (iPhone 5), micro USB-kabel
• Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

215 x 162 x 144 mm
• Gewicht van het product (g): 0,71
•
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