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AS141
Laske muusikal kõlada ja laadige 

oma Android-telefoni
See süsteem mängib ja laeb teie Androidiga telefoni ning isegi äratab teid telefonist või 
raadiost tuleva muusikaga. Laadige alla Songbirdi muusikafunktsiooniga kaasas käiv tasuta 
rakendus ning nautige suurepärast muusika haldamist ja teisi ainulaadseid võimalusi.

Rikastage oma muusikaelamust
• Android-seadmete Bluetoothi voogedastus
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
• FM-digitaalhäälestus ja jaamad
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
• Väljundvõimsus 20 W RMS

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
• Automaatne kella sünkroonimine Androidiga telefoniga
• Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
• Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks ja laadimiseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite
• Sujuv äratus äratab teid meeldivalt



 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.

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab 
sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. 
See erineb tavalisest kompaktsest 
kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis 
on basskõlariga akustiliselt joondatud, 
optimeerides süsteemi madalasageduslikku 
heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud 
bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab 
bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see 
toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari 
tundlikkusega võimendab süsteem 
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi 
rohkem sügavust.

Automaatne kella sünkroonimine
Ühendage lihtsalt oma Androidiga telefon ja 
dokkimisega kõlar sünkroniseerib 
automaatselt selle kellaaja teie telefoni 
kellaajaga.

Topeltäratus

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks 
äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma 
partneri äratamiseks.
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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
• Helisüsteem: Stereo
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarid: 2

Heliesitus
• Taasesitus raami kasutamisel: Esitamine ja 

peatamine, Järgmine ja eelmine muusikapala, 
Kordus, Juhuesitus, Android-telefoni laadimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Automaatne digitaalhäälestus
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn

Ühenduvus
• Bluetoothi versioon: 2,1
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Aux-sisend
• MP3-Link: 3,5 mm stereosisend

Mugavus
• Kell/versioon: Digitaalne
• Äratused: Äratuse lähtestamine 24 tunni järel, 

Äratus helisignaaliga, Äratus raadioga, Äratuse 
kordamine (tukkumine), Unetaimer, Topeltäratus

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 290 x 160 x 113 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: 

Vahelduvvooluadapter, Kasutusjuhend, Üleilmse 
garantii voldik
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