
 

 

Philips
dokkimiskõlar 
Bluetooth®-iga

Androidile

AS111
Laske muusikal kõlada ja laadige oma Android-telefoni
selle dokkimiskõlariga
Nautige head heli – see Philipsi kõlar AS111/12 esitab muusikat Androidiga telefonist ja 
laeb seda ning sünkroonib selle kella teie seadmega automaatselt. Komplekti kuulub ka 
Songbird, et saaksite sünkroonida muusikat telefoni ja arvuti vahel.

Üllatavalt rikkalik heli
• Android-seadmete Bluetoothi voogedastus
• Külluslik ringsuunaline heli täidab teie magamistoa
• Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Elegantne ja kompaktne
• Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale
• 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

Magamistoa jaoks loodud
• Automaatne kella sünkroonimine Androidiga telefoniga
• Nõrgalt kumav öövalgustus

Lihtne kasutada
• Leidke ja jagage muusikat ning kasutage muid funktsioone tasuta rakenduse DockStudio abil
• Songbirdi rakendus võimaldab avastada, esitada ja sünkroonida meediume arvuti ja Android-

seadme vahel
• Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks ja laadimiseks



 FlexiDock

Philipsi FlexiDock on ideaalne Android-telefonidele. 
Selle unikaalne disain loob dokkimisühenduse 
enamiku Android-telefonidega sõltumata sellest, kas 
telefoni ühenduspistmik on selle allosas, küljel või 
hoopis ülaosas. Võimalik on luua ühendus Android-
telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel 
ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta 
ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne. 
Dokk on lisaks sellele seadistatud hoidma telefoni nii 
püst- kui ka rõhtasendis, lubades teil asetada oma 
Android-telefoni kõlari keskele.

DockStudio rakendus Androidile

Tänu Philipsi tasuta rakendusele DockStudio saate 
kasutada arvutul hulgal ainulaadseid funktsioone, mis 
on mõeldud teie dokkimisega kõlaritele. Võite 
kuulata tuhandeid internetiraadiokanaleid üle 
maailma, sirvida oma muusikakogu ja jagada 
kuulatavat sõpradega Facebooki kaudu või fotosid 
esitajatest Flickris. Rakendusega on kaasas Songbirdi 
muusikafunktsioon, et saaksite avastada, esitada ja 
sünkroonida multimeediume sujuvalt arvuti ja 
Android-seadmete vahel. Kellarežiimis võimaldab 
rakendus seadistada mitut kohandatud muusikalist 
äratust ja vaadata värsket ilmateadet. Laadige see 
täiesti tasuta rakendus alla Google play kaudu.

Muusika voogedastus Bluetoothiga

Kuulake kõiki oma lemmiklaule kõlarist, mis pakub 
suurepärast heli. See dokkimisega kõlar esitab 
muusikat Bluetoothi abil teie Androidi seadmest. 
Lihtsalt laadige alla tasuta Philipsi rakendus 
DockStudio ning Bluetooth lülitatakse automaatselt 
sisse ja ühendatakse niipea, kui seade on dokitud. 
Võite nautida ületamatut mugavust ning võimsat ja 
erakordset heli. Vähesed asjad kõlavad nii hästi.

Songbirdi muusikavõrgustik

Songbird on lihtne ja kergesti kasutatav 
arvutiprogramm ja Android-seadme rakendus. See 
lubab teil avastada ja esitada kõiki teie meediume 
ning sünkroonida neid sujuvalt arvutiga. Selle 
intuitiivne ja võimas muusikahaldusfunktsioon lubab 
teil avastada uusi esitajaid ja muusikastiile otse 
programmis muusika- ja meediapoodidest, 
teenustest ja veebisaitidelt. Esitage oma failikogu ja 
internetist saadud meediafaile ning sünkroonige need 
sujuvalt arvuti ja Android-seadme vahel.

Automaatne kella sünkroonimine
Ühendage lihtsalt oma Androidiga telefon ja 
dokkimisega kõlar sünkroniseerib automaatselt selle 
kellaaja teie telefoni kellaajaga.
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Spetsifikatsioon
Ühilduvus Android-seadmega
• Androidi versioon 2.1 või kõrgem
• Bluetoothi versioon 2.1 või kõrgem
• Mikro-USB
• Vaata: Lisa- ja ühilduvusteavet vt saidilt 

www.philips.com/FlexiDock.

DockStudio rakendus Androidile
• Rakenduse nimi: DockStudio, tasuta allalaadimine 

Android Marketist
• Ühilduvus: DockStudio dokkimisega kõlar 

Androidile
• Muusika taasesitus: Songbirdi rakendus Androidile
• Bluetoothi ühendus: Android-telefoni ja 

dokkimisega kõlari vahel. Täisautomaatne ühendus 
dokkimisel

• Internetiraadio: TuneIn-rakendus koos üle 7000 
raadiojaamaga

• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, 

Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 4 W
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Heliesitus
• Taasesitus raami kasutamisel: Esitamine ja 

peatamine, Järgmine ja eelmine muusikapala, 
Android-telefoni laadimine

Kõlarid
• Neodüümmagnetkõlarid

Mugavus
• Kell/versioon: Digitaalne

Ühenduvus
• Bluetoothi versioon: 2,1
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 171 x 67 x 171 mm
• Kaal: 0,75 kg
• Kaal (koos pakendiga): 1,03 kg

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
•
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