
 

 

Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

Android-laitteelle

AS111
Vapauta musiikkisi ja lataa Android-puhelimesi
tällä telakointikaiuttimella
Nauti loistavasta äänentoistosta samalla, kun Philips AS111/12 -telakointiasema lataa 
Android-puhelintasi ja synkronoi kellonsa automaattisesti. Pakettiin kuuluu Songbird, jota 
voit käyttää puhelimesi ja tietokoneesi musiikin synkronoimiseen.

Yllättävän täyteläinen ääni
• Musiikin Bluetooth-siirto Android-laitteesta
• Täyteläinen ääni kaikkiin suuntiin täyttää makuuhuoneen
• Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Tyylikäs ja kompakti
• Tyylikäs, kompakti muotoilu sopii kaikille yöpöydille
• Upea ulkoasu kaikista suunnista

Suunniteltu makuuhuoneeseen
• Kellon automaattinen synkronointi Android-puhelimeen
• Pehmeästi hehkuva yövalo

Helppokäyttöinen
• DockStudio-sovelluksella löydät ja jaat musiikkia ja saat paljon muita toimintoja
• Etsi, toista ja synkronoi musiikkia tietokoneen ja Android-laitteen välillä Songbirdin avulla
• Lataa Android-puhelin sille sopivalla, älykkäästi suunnitellulla FlexiDockilla



 FlexiDock

Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-
puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta 
useimpien Android-puhelinten telakointi käy 
näppärästi, olipa puhelimen liitäntä sitten pohjassa, 
sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista 
liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se 
soveltuukin eri valmistajien Android-puhelimille, 
joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole 
standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, 
että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaaka-
asentoon kaiuttimen keskiosaan.

DockStudio-sovellus Androidille

Philipsin ilmainen DockStudio-sovellus tuo 
suunnattomasti ainutlaatuisia ominaisuuksia 
telakointikaiuttimiin. Voit kuunnella tuhansia 
internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta, selata 
musiikkikokoelmaasi ja jakaa kuuntelemaasi 
musiikkia ystävien kanssa Facebookin avulla tai 
esittäjän valokuvia Flickrissä. Sovelluksen mukana 
toimitetaan Songbird-musiikkitoiminto, joten voit 
etsiä, toistaa ja synkronoida sisältöä saumattomasti 
tietokoneen ja Android-laitteiden välillä. Voit 
määrittää kellotilassa useita herätysvaihtoehtoja ja 
seurata ajantasaisia säätiedotuksia. Sovelluksen voi 
ladata ilmaiseksi Google Playstä.

Musiikin Bluetooth-siirto

Kuuntele lempimusiikkiasi kaiuttimella, joka tuottaa 
upean äänen. Philipsin telakointikaiutin toistaa 
musiikkia Android-laitteesta Bluetoothin kautta. 
Lataa maksuton Philips DockStudio -sovellus ja 
Bluetooth käynnistyy automaattisesti ja muodostaa 
yhteyden heti, kun telakoit laitteesi. Voit nauttia 
voimakkaasta ja upeasta äänestä sekä lyömättömästä 
käytön helppoudesta. Tuskin mikään muu kuulostaa 
näin hyvältä.

Songbird-musiikkiverkko

Songbird on yksinkertainen ja helppokäyttöinen 
tietokoneohjelma ja Android-sovellus. Sen avulla voit 
etsiä ja toistaa kaikkea sisältöäsi ja synkronoida se 
saumattomasti tietokoneeseesi. Sen intuitiivisilla ja 
tehokkailla musiikinhallintatoiminnoilla voit tutustua 
uusiin artisteihin ja musiikkityyleihin suoraan 
ohjelmassa musiikki- ja mediakaupoissa, -palveluissa 
ja -sivustoissa. Toista oman kirjastosi sisältöä ja 
mediatiedostoja internetistä ja synkronoi kaikki 
saumattomasti tietokoneesta Android-laitteisiin.

Kellon automaattinen synkronointi
Liitä Android-puhelin telakointikaiuttimeen, jolloin 
se synkronoi kellonaikansa automaattisesti Android-
puhelimesi aikaan.
AS111/12

Tekniset tiedot
Android-laitteen yhteensopivuus
• Androidin versio 2.1 tai uudempi
• Bluetoothin versio 2.1 tai uudempi
• Micro USB
• Katso: lisätietoja ja uusimmat yhteensopivuustiedot 

osoitteesta www.philips.com/FlexiDock

DockStudio-sovellus Androidille
• Sovelluksen nimi: DockStudio, ilmainen lataus 

Android Marketista
• Yhteensopivuus: Philips-telakointikaiutin 

Androidille
• Musiikkitoisto: Songbird-sovellus Androidille
• Bluetooth-yhteys: Android-puhelimen ja 

telakointikaiuttimen välillä. Yhteyden luominen 
täysin automaattinen telakoituna

• Internet-radio: Kuuntele yli 7 000 radiokanavaa
• Kello: Analoginen näyttö, Digitaalinäyttö
• Herätys: Useita herätysaikoja, Uniajastin, Herää 

musiikkiin, Herää luonnon ääniin, Herää valokuviin

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 4 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: Toisto ja keskeytys, 

Seuraava ja edellinen kappale, Android-puhelimen 
lataaminen

Kaiuttimet
• Neodyymi-magneettijärjestelmä

Käyttömukavuus
• Kello/versio: Digitaalinen

Liitännät
• Bluetooth-versio: 2,1
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 171 x 67 x 171 mm
• Paino: 0,75 kg
• Paino pakattuna: 1,03 kg

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
•

Kohokohdat
Bluetooth®-telakointikaiutin
Android-laitteelle
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