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Osloboďte svoju hudbu a nabite
svoj telefón s Androidom
Tento systém prehráva hudbu z telefónu využívajúceho systém Android a súčasne ho nabíja.
Dokonca vás zobudí skladbami z vášho telefónu alebo rádiom. Prevezmite si bezplatnú aplikáciu s
hudobnou funkciou Songbird a využite praktickú správu hudby a ďalšie jedinečné funkcie.
Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prúdový prenos hudby zo zariadenia so systémom Android cez Bluetooth
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Celkový výstupný výkon 20 W RMS
Jednoduché používanie
• Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio
• Program Songbird na objavovanie a prehrávanie hudby a synchronizáciu medzi počítačom a
zariadením so systémom Android
• Automatická synchronizácia hodín s telefónom so systémom Android
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou
• Do inteligentne navrhnutej dokovacej stanice FlexiDock s funkciou nabíjania sadne každý
telefón so systémom Android.
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Hlavné prvky
FlexiDock

aplikácia umožní nastaviť niekoľko
prispôsobených hudobných budíkov a
poskytne vám aktuálne informácie o počasí.
Táto aplikácia je úplne zadarmo a môžete si ju
prevziať z lokality Google Play.

Prehrávajte celý obsah z vlastnej knižnice alebo
z internetu a bezproblémovo ho pomocou
synchronizácie preneste z počítača do
zariadení so systémom Android.
Systém repr. Bass Reflex

Prúdový prenos hudby cez Bluetooth

Dokovacia stanica Philips FlexiDock je
dokonalým riešením pre telefóny so systémom
Android. Jej jedinečný dizajn umožní
dômyselne pripojiť väčšinu telefónov so
systémom Android – či už sa konektor na
pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo
dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná
flexibilita je navrhnutá pre telefóny so
systémom Android od rôznych výrobcov, pre
ktoré neexistuje štandardná poloha konektora
Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež
upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku
alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede
reproduktora.
Aplikácia DockStudio pre systém
Android

Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby cez
reproduktor s úžasným zvukom. Tento
reproduktor s dokovacou stanicou Philips
prehráva hudbu z vašich zariadení so systémom
Android prostredníctvom technológie
Bluetooth. Jednoducho preberte bezplatnú
aplikáciu Philips DockStudio a po vložení
zariadenia do dokovacej stanice sa automaticky
zapne Bluetooth a zariadenie sa pripojí. Teraz
si už môžete vychutnať výborný zvuk v
dokonalom pohodlí. Len máloktoré zariadenie
vytvorí tak kvalitný zvuk.

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký
zážitok z basov z kompaktného systému
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného
systému reproduktorov dodatočným
kruhovým basovým otvorom, ktorý je
akusticky zladený s reproduktorom, aby
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie.
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom
rezonancie zvuku do kruhového basového
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor.
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Hudobná sieť Songbird
Automatická synchronizácia hodín
Jednoducho pripojte telefón so systémom
Android a reproduktor s dokovacou stanicou
automaticky zosynchronizuje svoj čas s časom
telefónu.
Aplikácia Philips DockStudio rozširuje vaše
reproduktory s dokovacou stanicou o veľké
množstvo jedinečných funkcií. Môžete počúvať
tisíce internetových rozhlasových staníc z
celého sveta, prehľadávať svoju hudobnú
zbierku a podeliť sa o to, čo práve počúvate, s
priateľmi na lokalite Facebook alebo o svoje
umelecké fotky na lokalite Flickr. Táto aplikácia
obsahuje aj hudobnú funkciu Songbird,
pomocou ktorej môžete bezproblémovo
objavovať a prehrávať médiá a synchronizovať
ich medzi počítačom a zariadeniami so
systémom Android. V režime hodín vám

Dvojitý budík

Songbird predstavuje jednoduchý a
používateľsky príjemný počítačový program a
aplikáciu pre systém Android. Umožňuje vám
prehľadávať a prehrávať všetky vaše médiá a
bezproblémovo ich synchronizovať s
počítačom. Intuitívne a výkonné funkcie správy
hudobného obsahu vám umožňujú objaviť
nových interpretov a hudobné štýly priamo v
programe prostredníctvom obchodov s
hudbou a médiami, služieb a webových lokalít.

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi
budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre
seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
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Technické údaje
Kompatibilita so zariadeniami so
systémom Android
•
•
•
•

Verzia systému Android 2.1 alebo novšia: áno
Verzia technológie Bluetooth 2.1 alebo novšia: áno
Micro USB: áno
Pozrite si stránku: www.philips.com/FlexiDock,
kde nájdete ďalšie podrobnosti a aktuálne
informácie o kompatibilite

Aplikácia DockStudio pre systém
Android

• Názov aplikácie: DockStudio, dostupná zadarmo
na lokalite Android Market
• Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou
Philips pre Android
• Prehrávanie hudby: Songbird Android App
• Pripojenie Bluetooth: medzi telefónom so
systémom Android a reproduktorom s dokovacou
stanicou. Úplne automatické pripojenie po vložení
zariadenia do dokovacej stanice
• Internetové rádio: TuneIn s vyše 7000 stanicami
• Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
• Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa
na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte
sa fotografiu

Zvuk

• Zvukový systém: Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 10W
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol

Reproduktory

• Vstavané reproduktory: 2

Prehrávanie zvuku

• Režim prehrávania v kolíske: Prehrať a pozastaviť,
Ďalšia a predchádzajúca skladba, Opakovať,
Náhodné prehrávanie, Nabíjanie telefónu so
systémom Android

Tuner/Príjem/Vysielanie
•
•
•
•

Pásma tuneru: FM
Automatické digitálne ladenie: áno
Predvolené stanice: 20
Anténa: FM anténa

Pripojiteľnosť
•
•
•
•
•

Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
Vstup Aux: áno
MP3-Link: 3,5 mm stereofónny vstup

Vybavenie a vlastnosti

• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka,
Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík
(zdriemnutie), Časovač vypnutia, dvojitý budík

Rozmery

• Rozmery produktu (Š x V x H):
290 x 160 x 113 mm

Príslušenstvo

• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Manuál
používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou
zárukou
•
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