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Vapauta musiikkisi ja lataa
Android-puhelimesi
Tämä järjestelmä toistaa ja lataa Android-puhelimesi ja herättää sinut puhelimeesi tallennettujen tai
radiosta kuuluvien kappaleiden avulla. Kun lataat ilmaisen sovelluksen Songbird-musiikkitoiminnolla,
pääset nauttimaan erinomaisesta musiikinhallinnasta ja muista ominaisuuksista.
Tehosta äänentoistoa
• Musiikin Bluetooth-siirto Android-laitteesta
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS
Helppokäyttöinen
• DockStudio-sovelluksella löydät ja jaat musiikkia ja saat paljon muita toimintoja
• Etsi, toista ja synkronoi musiikkia tietokoneen ja Android-laitteen välillä Songbirdin avulla
• Kellon automaattinen synkronointi Android-puhelimeen
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
• Lataa Android-puhelin sille sopivalla, älykkäästi suunnitellulla FlexiDockilla
Aloita päivä niin kuin itse haluat
• Herää aamuun miellyttävästi
• Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
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Kohokohdat
FlexiDock

herätysvaihtoehtoja ja seurata ajantasaisia
säätiedotuksia. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi
Google Playstä.

internetistä ja synkronoi kaikki saumattomasti
tietokoneesta Android-laitteisiin.
Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Musiikin Bluetooth-siirto

Philips FlexiDock sopii täydellisesti Androidpuhelimille. 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-USBliitännän paikkaa tai suuntaa ei ole
standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi
säätää niin, että Android-puhelimen voi asettaa
pysty- tai vaaka-asentoon kaiuttimen
keskiosaan.

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.

DockStudio-sovellus Androidille

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen.
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että
alataajuuksien toisto on optimaalinen.
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni,
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Songbird-musiikkiverkko
Kellon automaattinen synkronointi
Liitä Android-puhelin telakointikaiuttimeen,
jolloin se synkronoi kellonaikansa
automaattisesti Android-puhelimesi aikaan.
Kaksi herätysaikaa

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

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

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi
herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja
kumppanillesi eri herätysajat.
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Tekniset tiedot
Android-laitteen yhteensopivuus
•
•
•
•

Androidin versio 2.1 tai uudempi: KYLLÄ
Bluetoothin versio 2.1 tai uudempi: KYLLÄ
Micro USB: KYLLÄ
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

• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas

Kaiuttimet

Äänen toisto

• Toisto lataustelineestä: Toisto ja keskeytys,
Seuraava ja edellinen kappale, Jatkuva toisto,
Satunnaistoisto, Android-puhelimen lataaminen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
•
•
•
•

Virittimen aaltoalueet: FM
Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
Pikavalinnat: 20
Antenni: FM-antenni

Liitännät
•
•
•
•
•

Bluetooth-versio: 2,1
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, SPP
Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
Aux-tulo: KYLLÄ
MP3 Link: 3,5 mm stereotulo

Käytön mukavuus

• Kello/versio: Digitaalinen
• Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys,
Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto
(torkkutoiminto), Uniajastin, kaksi herätysaikaa

Mitat

• Tuotteen mitat (L x K x S): 290 x 160 x 113 mm

Lisätarvikkeet

• Sisäiset kaiuttimet: 2

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,
Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko
•

Julkaisupäivä 2017-04-10

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio: 6.0.5

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.

12 NC: 8670 000 85206
EAN: 87 12581 62671 6

www.philips.com

