
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema su 
„Bluetooth®“

skirta „Android“

AS141
Įkraukite savo „Android“ telefoną 

ir tegul muzika skamba laisvai
Naudodami šią sistemą galėsite įkrauti „Android“ telefoną ir leisti jame saugomus įrašus, taip pat galėsite 

pabusti girdėdami dainas ar radijo garsus iš telefono. Atsisiųskite nemokamą programą, kurioje yra 

„Songbird“ muzikos funkcija, suteikianti galimybę patogiai valdyti muzikos įrašus, ir daugiau išskirtinių 

funkcijų.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• „Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• 20W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti 

daug kitų funkcijų
• „Songbird“ galėsite atrasti, atkurti, sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“
• Automatinis laikrodžio sinchronizavimas su „Android“ sistemos telefonu
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
• Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną



 „FlexiDock“

„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ 
sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas 
sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ 
sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono 
prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net 
viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis 
lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų 
pagamintais „Android“ sistemos telefonais, 
kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir 
orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis 
yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų 
„Android" telefoną tiek vertikalioje, tiek 
horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

„Android“ skirta „DockStudio“ 
programa

„Philips DockStudio“ programa suteikia 
daugybę unikalių funkcijų prijungiamiems 
garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių 
interneto radijo stočių visame pasaulyje, 
naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo 
klausoma muzika su draugais per „FaceBook“, 
arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. 
Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, 
todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti 
muziką tarp kompiuterio ir „Android“ 
įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia 
nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir 
pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus. 

Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš 
„Google play“.

„Bluetooth“ muzikos srautinis 
perdavimas

Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų 
garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas 
garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ 
įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai 
atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ 
programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs 
ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. 
Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir 
išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai 
skamba.

„Songbird“ muzikos tinklas

„Songbird“ yra paprasta, lengvai naudojama 
kompiuterio ir „Android“ programa. Ji leis 
atrasti ir atkurti visus jūsų įrašus bei sklandžiai 
sinchronizuoti su kompiuteriu. Jos intuityvios ir 
galingos muzikos tvarkymo funkcijos leis atrasti 
naujus atlikėjus ir muzikos stilius tiesiog pačioje 
programoje iš muzikos ir medijos parduotuvių, 
tarnybų ir žiniatinklio svetainių. Grokite įrašus 
iš savo bibliotekos ir iš interneto bei sklandžiai 
sinchronizuokite juos tarp savo kompiuterio ir 
„Android“ įrenginių.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais 
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių 
sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių 
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas 
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai 
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl 
iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. 
To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti 
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių 
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip 
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. 
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu 
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų 
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują 
tokių garsų dimensiją.

Automatinė laikrodžio sinchronizacija
Paprasčiausiai prijunkite savo „Android“ 
telefoną ir prijungiamas garsiakalbis 
automatiškai sinchronizuos savo laikrodžio 
laiką su jūsų telefono laiku.

Dvigubas signalas

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus 
žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo 
laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui 
pažadinti.
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Suderinamumas su „Android" 
įrenginiais
• „Android“ 2.1 arba naujesnė versija
• „Bluetooth“ 2.1 arba naujesnė versija
• „Micro USB“
• Žiūrėkite: www.philips.com/FlexiDock, kur rasite 

daugiau informacijos ir naujausią suderinamumo 
informaciją

„Android“ skirta „DockStudio“ 
programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“, 

nemokamai atsiųskite iš „Android Market“
• Suderinamumas: „Android“ skirtas „Philips“ 

prijungiamas garsiakalbis
• Muzikos įrašo perklausa: „Songbird“ „Android“ 

programa
• „Bluetooth“ ryšys: tarp „Android“ telefono ir 

prijungiamo garsiakalbio. Visiškai automatinis ryšys 
prijungus

• Internetinis radijas: „TuneIn“ su daugiau nei 7000 
stočių

• Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, 

Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, 
Pabuskite su vaizdais

Garsas
• Garso sistema: Stereo
• Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: Groti ir sustabdyti, Kitas 

/ ankstesnis takelis, Pakartoti, Atsitiktinis 
atkūrimas, „Android“ telefono įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP
• „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
• Aux įvestis
• MP3-Link: 3,5 mm stereoįvesties lizdas

Patogumas
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis
• Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, 

žadintuvas su signalu, radijo žadintuvas, kartoti 
signalą (snausti), Išsijungimo laikmatis, dvigubas 
signalas

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

290 x 160 x 113 mm

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Vartotojo 

vadovas, Tarptautinės garantijos lapas
•

AS141/12

Specifikacijos
garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“
skirta „Android“

http://www.philips.com

