
 

 

Philips
Bluetooth funkcióval 
rendelkező dokkolós 
hangsugárzó

Androidos készülékekhez

AS111
Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
ezzel a dokkolós hangsugárzóval
Nagyszerű hangzásban lehet része, miközben a Philips AS111/12 dokkolóállomás tölti Androidos 

telefonját, és lejátssza az azon lévő tartalmat, valamint automatikusan szinkronizálja az órát a készüléke 

órájával. A hangsugárzó mellé Songbird is jár, így szinkronizálhatja a telefonján és a számítógépén lévő 

zeneszámokat.

Meglepően gazdag hangzás
• Bluetooth zenestreaming Android rendszerű készülékről
• A gazdag, minden irányba sugárzott hang megtölti hálószobáját
• Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Elegáns és kompakt
• Az elegáns, kompakt kialakítás minden éjjeliszekrényhez illik
• 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Hálószobájához tervezve
• Automatikus óraszinkronizálás Android rendszerű telefonokkal
• Lágy éjszakai fény

Egyszerű használat
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is 

használhat



 FlexiDock

A Philips FlexiDock tökéletes az Android rendszerű 
telefonokhoz. Egyedülálló és intelligens 
kialakításának köszönhetően a legtöbb Android 
rendszerű telefon dokkolható - akár a készülék alsó 
részén, akár oldalt, akár felül található a telefon 
csatlakozója. A maga kategóriájában úttörő, 
rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók 
nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro 
USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű 
telefonjainak is megfelel. A dokkolón azt is be lehet 
állítani, hogy a telefon álló vagy fekvő helyzetben 
legyen, így az Android rendszerű telefont a 
hangsugárzó középpontjába helyezheti.

DockStudio alkalmazás Androidhoz

Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számtalan 
egyedülálló funkciót kínál a dokkolós hangsugárzók 
számára. Internetes rádióállomások ezreit 
hallgathatja a világ minden tájáról, böngészhet saját 
zenegyűjteményében, és a Facebookon keresztül 
barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat, a 
Flickr-ön pedig megoszthatja a művészi fényképeit. 
Az alkalmazáshoz Songbird zenefunkció tartozik, így 
felfedezhet, lejátszhat, és gond nélkül szinkronizálhat 
médiafájlokat a számítógép és az Android rendszerű 
készülékek között. Óra üzemmódban többféle, 
személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a 
legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. A 
teljesen ingyenes alkalmazást letöltheti a Google 
playről.

Bluetooth streaming

Hallgassa kedvenc dalait a kiváló hangzást nyújtó 
hangsugárzón keresztül. Ez a Philips dokkolós 
hangsugárzó Bluetooth segítségével játssza le az 
Android rendszerű készülékeken lévő zenét. 
Egyszerűen töltse le az ingyenes Philips DockStudio 
alkalmazást, hogy a készülék dokkolása után a 
Bluetooth automatikusan bekapcsoljon és 
csatlakozzon. Élvezze felülmúlhatatlan kényelem 
mellett az erőteljes, kiemelkedő hangzást. Aligha talál 
mást, ami ilyen jól szól.

Songbird zenei hálózat

A Songbird egy egyszerű, könnyen kezelhető 
számítógépes program és Androidos alkalmazás, 
amellyel felfedezheti és lejátszhatja az összes 
médiatartalmat, és gond nélkül szinkronizálhatja azt a 
számítógépével. Az intuitív és hatékony zenekezelési 
funkciókkal új előadókat és zenei stílusokat fedezhet 
fel közvetlenül a programban, a zene- és 
médiaboltok, szolgáltatások és weboldalak 
segítségével. Játssza le saját könyvtárát és 
médiafájljait az Internetről, és szinkronizálja őket 
egyszerűen PC-jéről az Androidos készülékekre.

Automatikus óraszinkronizálás
Egyszerűen csatlakoztassa Android rendszerű 
telefonját, és a dokkolós hangsugárzó automatikusan 
szinkronizálja az időt a telefonján lévővel.
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