
 

 

Philips
dokstacijas skaļruņi ar 
Bluetooth®

Android tālruņiem

AS111
Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
ar šiem dokstacijas skaļruņiem
Iegūstiet lielisku skaņu, jo šī Philips AS111/12 dokstacija atskaņo mūziku un uzlādē jūsu 
Android tālruni, un automātiski sinhronizē pulksteni ar jūsu ierīci. Songbird ir iekļauta 
piegādē, tāpēc varat sinhronizēt mūziku starp savu tālruni un personālo datoru.

Pārsteidzoši bagātīga skaņa
• Bluetooth mūzikas straumēšana no Android ierīces
• Bagātīga visaptverošu virzienu skaņa, kas piepilda guļamistabu
• Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Elegants un kompakts
• Elegants un kompakts dizains, iederas uz jebkura naktsgaldiņa
• 360 grādu dizains lieliskam izskatam no jebkura leņķa

Paredzēts jūsu guļamistabai
• Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar Android tālruni
• Naktslampiņa ar maigu gaismu

Vienkārša lietošana
• Atklājiet un koplietojiet mūziku, kā arī daudz citu funkciju, izmantojot DockStudio 

lietojumprogrammu
• Songbird, lai atrastu, atskaņotu un sinhronizētu mūziku starp PC un Android
• Racionāli izstrādātais FlexiDock, lai ievietotu/uzlādētu Android tālruņus



 FlexiDock

Philips FlexiDock ir ideāli piemērots Android 
tālruņiem. Tā unikālais dizains ļauj dokot lielāko daļu 
Android tālruņu – neatkarīgi no tā, vai tālruņa 
savienojuma ligzda atrodas apakšā, sānos vai pat 
augšpusē. Šādas pielāgošanas iespējas tiek piedāvātas 
pirmoreiz, piemērojoties dažādu ražotāju Android 
tālruņiem, bez mikro USB savienojuma ligzdas 
standarta pozīcijas un orientācijas. Doks ir 
pielāgojams, lai ievietotu tālruni gan vertikālā, gan 
horizontālā pozīcijā, ļaujot novietot Android tālruni 
skaļruņu centrā.

DockStudio lietojumprogramma 
Android tālruņiem

Bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogramma 
sniedz plašu funkciju klāstu jūsu dokstacijas 
skaļruņiem. Varat klausīties tūkstošiem interneta 
radio staciju visā pasaulē, pārlūkot savu mūzikas 
kolekciju un informēt draugus par savu mūzikas izvēli 
vietnē Facebook vai parādīt mākslinieka fotoattēlus 
vietnē Flickr. Lietojumprogrammā ietverta Songbird 
mūzikas funkcija, tāpēc varat bez problēmām atrast, 
atskaņot un sinhronizēt multividi starp personālo 
datoru un Android ierīcēm. Pulksteņa režīmā varat 
iestatīt vairākus pielāgotus muzikālus modinātājus, kā 
arī saņemt jaunākās laika ziņas. Pilnībā bez maksas šo 
lietojumprogrammu varat lejupielādēt no vietnes 
Google Play.

Bluetooth mūzikas straumēšana

Klausieties savu iecienīto mūziku no skaļruņiem, kas 
sniedz lielisku skanējumu. Šie Philips dokstacijas 
skaļruņi atskaņo mūziku no jūsu Android ierīcēm, 
izmantojot Bluetooth. Vienkārši lejupielādējiet 
bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogrammu, 
un Bluetooth funkcija tiks automātiski aktivizēta, 
izveidojot savienojumu, kad būsiet dokojis savu ierīci. 
Jūs izbaudīsiet pārliecinoši spēcīgo un nepārspējamo 
skanējumu. Skaņa, kurai nav ekvivalentu.

Songbird mūzikas tīkls

Songbird ir vienkārši lietojama personālā datora 
programma un Android lietojumprogramma. Tā 
sniedz iespēju atrast un atskaņot visu jūsu multividi, 
kā arī to sinhronizēt ar personālo datoru. Tās 
intuitīvās un iespaidīgās mūzikas pārvaldības funkcijas 
ļauj atklāt jaunus māksliniekus un mūzikas stilus tieši 
programmā no mūzikas un multivides veikaliem, 
pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm. Atskaņojiet savu 
bibliotēku un multividi no interneta un sinhronizējiet 
to visu no personālā datora ar Android ierīcēm.

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana
Vienkārši pievienojiet savu Android tālruni, un 
dokstacijas skaļruņi automātiski sinhronizēs savu 
pulksteņa laiku ar jūsu tālruni.
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Specifikācijas
Saderība ar Android ierīcēm
• Android versija 2.1 vai jaunāka
• Bluetooth versija 2.1 vai jaunāka
• Mikro USB
• Apmeklējiet: www.philips.com/FlexiDock, lai 

iegūtu detalizētu informāciju jaunāko informāciju 
par saderību

DockStudio lietojumprogramma 
Android tālruņiem
• Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio, 

bezmaksas lejupielāde no Android Market
• Saderība: Philips dokstacijas skaļruņi Android 

tālruņiem
• Mūzikas atskaņošana: Songbird Android 

lietojumprogramma
• Bluetooth savienojums: starp Android tālruni un 

dokstacijas skaļruņiem. pilnībā automātisks 
savienojums, kad ierīce dokota

• Interneta radio: TuneIn ar vairāk nekā 7000 
stacijām

• Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
• Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, 

Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, 
Mostieties, klausoties dabas skaņās, Mostieties, 
aplūkojot fotoattēlu

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 4 W
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Audio atskaņošana
• Spraudņa atskaņošanas režīms: Atskaņot un 

pauzēt, Nākamais un iepriekšējais celiņš, Android 
tālruņa uzlādēšana

Skaļruņi
• Neodīmija magnētu sistēma

Lietošanas komforts
• Pulkstenis/versija: Digitāls

Savienojamība
• Bluetooth versija: 2,1
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetooth diapazons: skata līnija, 10 m vai 30 pēdas

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 171 x 67 x 171 

mm
• Svars: 0,75 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,03 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
•

Izceltie produkti
dokstacijas skaļruņi ar Bluetooth®
Android tālruņiem
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