
 

 

Philips
Nabíjacia stanica 
reproduktora WeCall BT

Bluetooth®
Telefonujte a nabíjajte
Príslušenstvo Hands free
Pre smartfóny

AECP3000
Vychutnajte si hovory a nabíjajte akýkoľvek smartfón
pomocou univerzálnej nabíjacej stanice
Pomocou technológie Bluetooth® získate spárovaním reproduktorov WeCall a smartfónu prístup ku 

všetkým funkciám počas nabíjania. Telefonujte, ako vám to vyhovuje – pomocou prídavného slúchadla, 

reproduktora alebo slúchadiel – v súkromí a bez použitia rúk. Pripojením vlastného kábla získate 

univerzálne možnosti nabíjania.

Prvotriedna kvalita zvuku a hlasu
• Vysokokvalitné mikrofóny umožňujú dokonalé zachytenie hlasu kdekoľvek
• Pokročilá funkcia potlačenia hluku pre čistú konverzáciu
• Výkonný reproduktor na prehrávanie hudby a čistú konverzáciu
• Pripojte si vlastný kábel a využite možnosť univerzálneho nabíjania

Jednoduché používanie
• Jednoduché pripojenie k smartfónom s podporou technológie Bluetooth®
• Bezplatná aplikácia WeCall umožňujúca rýchle a intuitívne uskutočňovanie konferenčných 

hovorov
• Konektor slúchadiel pre súkromné hovory pomocou príslušenstva Handsfree

Dokonalý doplnok k vášmu telefónu
• Vhodný pre všetky smartfóny
• Dokonalý na používanie aplikácie FaceTime alebo iných aplikácií na uskutočňovanie 

videohovorov



 Vysokokvalitné mikrofóny
Vysokokvalitné mikrofóny umožňujú dokonalé 
zachytenie hlasu kdekoľvek

Pokročilé potláčanie vonkajšieho hluku
Pokročilá funkcia potlačenia hluku pre čistú 
konverzáciu

Výkonný reproduktor
Výkonný reproduktor na prehrávanie hudby a čistú 
konverzáciu

Univerzálny dokovací systém

Pripojte si vlastný kábel a využite možnosť 
univerzálneho nabíjania

Bezproblémové pripojenie Bluetooth®

Jednoduché pripojenie k smartfónom s podporou 
technológie Bluetooth®

Intuitívne konferenčné hovory
Praktická aplikácia Philips WeCall app spravuje čísla 
konferenčných hovorov a dokonca zadáva 
prístupové kódy priamo z vášho kalendára, čím 
uľahčuje vytáčanie a prístup k hovorom priamo 
z vášho kalendára v počítači stlačením jedného 
tlačidla.

Uskutočňujte súkromné hovory 
pomocou príslušenstva Handsfree
Konektor slúchadiel pre súkromné hovory pomocou 
príslušenstva Handsfree

Ideálny pre všetky telefóny

Vhodný pre všetky smartfóny

Vhodný na používanie technológie 
VOIP, aplikácie Skype a FaceTime

Dokonalý na používanie aplikácie FaceTime alebo 
iných aplikácií na uskutočňovanie videohovorov
AECP3000/12

Technické údaje
Bezdrôtová technológia Bluetooth®
• Verzia: V2.1 + EDR
• Profily: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Produktový rad: 10 M (voľný priestor)

Aplikácia Philips WeCall App
• Bezplatné prevzatie: áno, vyhľadajte „Philips 

WeCall“
• Z lokality Apple Store: Potrebný systém iOS 4.3 

alebo novší
• Z obchodu Google Play: áno

iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

Kompatibilita so zariadeniami so 
systémom Android
• Verzia systému Android 2.1 alebo novšia: áno
• Verzia technológie Bluetooth 2.1 alebo novšia: áno

Zvuk
• Vstavané reproduktory: 1 x 40 mm
• Výstupný výkon: 1,5 W RMS

Vybavenie a vlastnosti
• Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
• Ovlád. hlasitosti: Hore/dole

Pripojiteľnosť
• Bluetooth: áno
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón
• USB: 1 x USB 2.0
• Konektor slúchadiel: áno

Nabíjanie cez USB
• áno: áno
• 5 V, 1 A: áno

Príkon
• Príkon: 5 VDC, 1 A

Príslušenstvo
• Sieťový AC adaptér: áno
• Kolíska pre: 30-kolíkový (iPhone 4/4S) konektor, 

konektor Lightning (iPhone 5), kábel micro-USB
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

215 x 162 x 144 mm
• Hmotnosť produktu (g): 0,71
•
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