
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม 
Bluetooth®

สำหรับ Android

AS141
ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ 

Android ของคุณ
แท่นวางนี้จะเล่นและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ รวมทั้งปลุกให้คุณตื่นด้วยเสียงเพลงจากโทรศัพท์หรือวิทยุ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเพลง Songbird 
เพื่อเพลิดเพลินไปกับการจัดการเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยม และคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• การสตรีมเพลงแบบไร้สายผ่าน Bluetooth จากอุปกรณ์ Android
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• กำลังขับทั้งหมด 20W RMS

ใช้งานง่าย
• ค้นหา, แบ่งปันเพลงและคุณสมบัติอื่นๆ ด้วยแอปพลิเคชัน DockStudio
• Songbird สำหรับการค้นหา เล่น ซิงค์เพลงระหว่าง PC และ Android
• การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท์ Android
• ระบบตั้งเวลาปิดเครื่องช่วยให้คุณหลับไปกับเสียงเพลงโปรด
• การออกแบบที่ชาญฉลาดของ FlexiDock ชาร์จหรือใช้งานได้อย่างลงตัวกับโทรศัพท์ Android

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
• Dual alarm สำหรับปลุกตัวคุณเองกับคนข้างกายในเวลาต่างกัน



 FlexiDock

FlexiDock จาก Philips เหมาะสำหรับโทรศัพท์ 
Android 
ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้เชื่อมต่
อกับโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ได้ 
ไม่ว่าช่องเชื่อมต่อจะอยู่ด้านล่าง 
ด้านข้างหรือด้านบน เนื่องจากโทรศัพท์ Android 
นั้นผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่างกันโดยไม่มีมาตรฐา
นการผลิตและไม่มีการกำหนดตำแหน่งช่องเสีย
บ Micro USB ร่วมกัน 
อุปกรณ์เชื่อมต่อของเรายังโดดเด่นด้วยคุณสมบั
ติการปรับให้จับถือโทรศัพท์ได้ทั้งแนวตั้งและแ
นวนอน คุณจึงสามารถวางโทรศัพท์ Android 
ของคุณไว้ตรงกลางของลำโพงได้

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ 
Android

แอปพลิเคชัน Philips DockStudio 
ที่ใช้งานได้ฟรี 
เพิ่มคุณสมบัติโดดเด่นมากมายให้กับลำโพงเชื่อ
มต่อของคุณ 
คุณสามารถฟังรายการจากสถานีวิทยุบนอินเตอร์
เน็ตนับพันแห่งทั่วโลก 
เบราส์เพลงจากคอลเลคชันและแบ่งปันเพลงที่ค
ุณกำลังฟังกับเพื่อนๆ ทาง Facebook 
หรือรูปของศิลปินบน Flickr 
แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมฟังก์ชันเพลง Songbird 
ที่ให้คุณค้นหา เล่น และซิงค์สื่อระหว่าง PC 
และอุปกรณ์ Android ได้อย่างไร้การสะดุด 

ในโหมดนาฬิกาคุณยังสามารถตั้งค่าเสียงปลุกไ
ด้เองด้วยเพลงต่างๆ 
พร้อมเช็ครายงานสภาพอากาศล่าสุดได้อีกด้วย 
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้โดยไม่เสี
ยค่าใช้จ่ายใดๆ จาก Google Play

การสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth

ฟังเพลงโปรดทั้งหมดของคุณได้ด้วยลำโพงที่ถ่า
ยทอดเสียงอย่างเหนือชั้น ลำโพงเชื่อมต่อจาก 
Philips นี้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Android 
ของคุณผ่าน Bluetooth 
เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips 
DockStudio ที่ให้บริการฟรีแล้ว Bluetooth 
จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อทันทีที่อุปก
รณ์ของคุณมีการต่อเชื่อม 
แล้วคุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงชั้นเยี
่ยมอย่างแสนสบาย 
คงจะไม่มีอะไรที่จะฟังดูดีไปกว่านี้แล้ว

เครือข่ายดนตรี Songbird

Songbird คือโปรแกรม PC และแอปพลิเคชัน 
Android ที่ใช้งานง่ายมาก 
คุณสามารถค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมดของคุณ 
และซิงค์กับ PC ได้อย่างราบรื่น Songbird 
มีคุณสมบัติในการจัดการเพลงที่ใช้งานง่ายและ
มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและส
ไตล์เพลงใหม่ๆ ในร้านจำหน่ายเพลง, สื่อ 
รวมถึงบริการและเว็บไซต์ต่างๆ 
ได้โดยตรงจากโปรแกรม 

คุณยังสามารถเล่นไลบรารีและสื่อของคุณได้จา
กอินเตอร์เน็ต และซิงค์จาก PC ไปยังอุปกรณ์ 
Android ของคุณได้โดยไม่ติดขัดอีกด้วย

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึก
จากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่ม
ท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่
อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีค
วามเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นแล
ะความผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเ
บสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิ
ติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ
เพียงเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android 
แล้วลำโพงเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์เวลาของนา
ฬิกากับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ

Dual alarm

ระบบเสียง Philips 
สามารถตั้งเวลาเตือนได้สองเวลา 
เวลาแรกสำหรับปลุกตัวคุณเอง 
และอีกเวลาสำหรับปลุกคนข้างกายคุณ
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ไฮไลต์
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม Bluetooth®
สำหรับ Android
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ความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับอุ
ปกรณ์ Android
• Android เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า: ผ่านการรับรอง
• Bluetooth เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า: ผ่านการรับรอง
• Micro USB: ผ่านการรับรอง
• ตรวจสอบที่: www.philips.com/FlexiDock 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันล่าสุด

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ 
Android
• ชื่อ App: DockStudio ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก 

Android Market
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: ลำโพงเชื่อมต่อ 

Philips สำหรับ Android
• เล่นเพลง: แอปพลิเคชัน Android Songbird
• การเชื่อมต่อ Bluetooth: ระหว่างโทรศัพท์ Android 

และลำโพงเชื่อมต่อ 
ระบบจะเชื่อมต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อม
ต่ออุปกรณ์

• วิทยุอินเตอร์เน็ต: TuneIn ได้มากกว่า 7000 สถานี
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, 
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• กำลังขับ (RMS): 2 x 10W
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: 

เล่นและหยุดชั่วคราว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, 
เล่นแบบสุ่ม, การชาร์จโทรศัพท์ Android

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

การเชื่อมต่อ
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, SPP
• ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. 

หรือ 30 ฟุต
• Aux in: ผ่านการรับรอง
• MP3-Link: อินพุตสเตอริโอ 3.5 มม.

สะดวกสบาย
• รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
• การปลุก: รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer, 

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 
Dual alarm

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

290 x 160 x 113 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, 

คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก
•

AS141/98

รายละเอียดเฉพาะ
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม Bluetooth®
สำหรับ Android

http://www.philips.com

