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Klausieties mūziku un uzlādējiet
savu Android tālruni
Šī sistēma atskaņo un uzlādē jūsu Android tālruni, kā arī pamodina jūs ar dziesmām no tālruņa
vai radio. Lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammu, kas tiek piegādāta kopā ar Songbird
mūzikas funkciju, lai izbaudītu lielisku mūzikas pārvaldību un citas unikālas funkcijas.
Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Bluetooth mūzikas straumēšana no Android ierīces
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās
frekvences skaņu
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• 20 W RMS kopējā izejas jauda
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
• Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar Android tālruni
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
• Racionāli izstrādātais FlexiDock, lai ievietotu/uzlādētu Android tālruņus

AS141/12

dokstacijas skaļruņi ar Bluetooth®
Android tālruņiem

Izceltie produkti
FlexiDock

maksas šo lietojumprogrammu varat
lejupielādēt no vietnes Google Play.

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Bluetooth mūzikas straumēšana

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

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

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim,
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu.
Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās
frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā
standarta zemo frekvenču skaļrunis.
Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa
reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo
frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
Automātiska pulksteņa sinhronizēšana
Vienkārši pievienojiet savu Android tālruni, un
dokstacijas skaļruņi automātiski sinhronizēs
savu pulksteņa laiku ar jūsu tālruni.
Divu veidu modinātāja signāls

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

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.

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus
modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu
modinātāja laiku, otru – kā sava partnera
modinātāja laiku.
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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

• Skaņu sistēma: Stereo
• Izejas jauda (RMS): 2 x 10 W
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi

• Iebūvēti skaļruņi: 2

Audio atskaņošana

• Spraudņa atskaņošanas režīms: Atskaņot un
pauzēt, Nākamais un iepriekšējais celiņš, Atkārtot,
Atskaņot jauktā secībā, Android tālruņa uzlādēšana

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
•
•
•
•

Uztvērēja joslas: FM
Automātiska digitālā regulēšana
Iepriekš iestatītas stacijas: 20
Antena: FM antena

Savienojamība
•
•
•
•
•

Bluetooth versija: 2,1
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SPP
Bluetooth diapazons: skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
Aux ieeja
MP3 savienojums: 3,5 mm stereo ieeja

Lietošanas komforts

• Pulkstenis/versija: Digitāls
• Modinātāja signāli: 24 stundu modinātāja atiestate,
Zummera modinātāja signāls, Radio modinātāja
signāls, Modinātāja signāla atkārtošana (snaudas
režīms), Izslēgšanās taimeris, divējāds modinātāja
signāls

Izmēri

• Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
290 x 160 x 113 mm

Piederumi

• Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas
adapteris, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules
garantijas brošūra
•
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