
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม 
Bluetooth®

สำหรับ Android

AS111
ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
รับรู้ถึงคุณภาพเสียงเหนือชั้นเมื่อลำโพงเชื่อมต่อทำงาน ชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ 
และซิงโครไนซ์อัตโนมัติระหว่างนาฬิกากับอุปกรณ์ของคุณ Songbird 
มาพร้อมผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณสามารถซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์และ PC ของคุณ 
และมีแอปพลิเคชันฟรีเพื่อฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้น

เสียงสมบูรณ์แบบน่าอัศจรรย์
• การสตรีมเพลงแบบไร้สายผ่าน Bluetooth จากอุปกรณ์ Android
• เสียงสมบูรณ์แบบรอบทิศทางเพื่อเติมเต็มให้กับห้องนอนของคุณ
• ลำโพงนีโอไดเมียมเพื่อเสียงที่สมดุล
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

สวยงาม กะทัดรัด
• ดีไซน์สวยงามและกะทัดรัดเพื่อให้วางบนโต๊ะข้างเตียงได้อย่างพอดี
• ดีไซน์แบบ 360 องศาเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมใด

ออกแบบมาเพื่อห้องนอนของคุณ
• การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์ Android
• แสงไฟนุ่มนวลยามค่ำคืน

ใช้งานง่าย
• ค้นหา, แบ่งปันเพลงและคุณสมบัติอื่นๆ ด้วยแอปพลิเคชัน DockStudio
• Songbird สำหรับการค้นหา เล่น ซิงค์เพลงระหว่าง PC และ Android



 FlexiDock

FlexiDock จาก Philips เหมาะสำหรับโทรศัพท์ 
Android 
ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้เชื่อมต่อกับโ
ทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ได้ 
ไม่ว่าช่องเชื่อมต่อจะอยู่ด้านล่าง ด้านข้างหรือด้านบน 
เนื่องจากโทรศัพท์ Android 
นั้นผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่างกันโดยไม่มีมาตรฐานการ
ผลิตและไม่มีการกำหนดตำแหน่งช่องเสียบ Micro 
USB ร่วมกัน 
อุปกรณ์เชื่อมต่อของเรายังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติการ
ปรับให้จับถือโทรศัพท์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
คุณจึงสามารถวางโทรศัพท์ Android 
ของคุณไว้ตรงกลางของลำโพงได้

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ 
Android

แอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ใช้งานได้ฟรี 
เพิ่มคุณสมบัติโดดเด่นมากมายให้กับลำโพงเชื่อมต่อข
องคุณ 
คุณสามารถฟังรายการจากสถานีวิทยุบนอินเตอร์เน็ตนั
บพันแห่งทั่วโลก 
เบราส์เพลงจากคอลเลคชันและแบ่งปันเพลงที่คุณกำ
ลังฟังกับเพื่อนๆ ทาง Facebook หรือรูปของศิลปินบน 
Flickr แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมฟังก์ชันเพลง Songbird 
ที่ให้คุณค้นหา เล่น และซิงค์สื่อระหว่าง PC 
และอุปกรณ์ Android ได้อย่างไร้การสะดุด 
ในโหมดนาฬิกาคุณยังสามารถตั้งค่าเสียงปลุกได้เองด้
วยเพลงต่างๆ 
พร้อมเช็ครายงานสภาพอากาศล่าสุดได้อีกด้วย 

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้โดยไม่เสียค่าใ
ช้จ่ายใดๆ จาก Google Play

การสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth

ฟังเพลงโปรดทั้งหมดของคุณได้ด้วยลำโพงที่ถ่ายทอด
เสียงอย่างเหนือชั้น ลำโพงเชื่อมต่อจาก Philips 
นี้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Android ของคุณผ่าน 
Bluetooth เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips 
DockStudio ที่ให้บริการฟรีแล้ว Bluetooth 
จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อทันทีที่อุปกรณ์ข
องคุณมีการต่อเชื่อม 
แล้วคุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงชั้นเยี่ยมอย่
างแสนสบาย คงจะไม่มีอะไรที่จะฟังดูดีไปกว่านี้แล้ว

เครือข่ายดนตรี Songbird

Songbird คือโปรแกรม PC และแอปพลิเคชัน 
Android ที่ใช้งานง่ายมาก 
คุณสามารถค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมดของคุณ 
และซิงค์กับ PC ได้อย่างราบรื่น Songbird 
มีคุณสมบัติในการจัดการเพลงที่ใช้งานง่ายและมีประ
สิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและสไตล์เพลงให
ม่ๆ ในร้านจำหน่ายเพลง, สื่อ 
รวมถึงบริการและเว็บไซต์ต่างๆ 
ได้โดยตรงจากโปรแกรม 
คุณยังสามารถเล่นไลบรารีและสื่อของคุณได้จากอินเ
ตอร์เน็ต และซิงค์จาก PC ไปยังอุปกรณ์ Android 
ของคุณได้โดยไม่ติดขัดอีกด้วย

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ
เพียงเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android 
แล้วลำโพงเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์เวลาของนาฬิกา
กับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ
AS111/98

รายละเอียดเฉพาะ
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับอุ
ปกรณ์ Android
• Android เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า
• Bluetooth เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า
• Micro USB
• ตรวจสอบที่: www.philips.com/FlexiDock 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันล่าสุด

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ 
Android
• ชื่อ App: DockStudio ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก 

Android Market
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: ลำโพงเชื่อมต่อ 

Philips สำหรับ Android
• เล่นเพลง: แอปพลิเคชัน Android Songbird
• การเชื่อมต่อ Bluetooth: ระหว่างโทรศัพท์ Android 

และลำโพงเชื่อมต่อ 
ระบบจะเชื่อมต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อม
ต่ออุปกรณ์

• วิทยุอินเตอร์เน็ต: TuneIn ได้มากกว่า 7000 สถานี
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, 
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 4W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: 

เล่นและหยุดชั่วคราว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, การชาร์จโทรศัพท์ 
Android

ลำโพง
• ระบบ Neodynium magnet

สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล

การเชื่อมต่อ
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, SPP
• ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. 

หรือ 30 ฟุต

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 171 x 67 x 171 มม.
• น้ำหนัก: 0.75 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.03 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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