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Μεταδώστε τη μουσική σας και φορτίστε
το τηλέφωνο Android
Ακούστε πεντακάθαρο ήχο, καθώς το ηχείο AS170 φορτίζει γρήγορα το τηλέφωνο Android
σας. Είναι συμβατό με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, για να μεταδίδετε μουσική
απλά και εύκολα - μπορεί ακόμα και να σας ξυπνήσει με τραγούδια από το ραδιόφωνο.
Εκπληκτικά πλούσιος ήχος
• Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
Μικρό και κομψό
• Μικρή και κομψή σχεδίαση, ώστε να ταιριάζει σε κάθε κομοδίνο
• Ένδειξη ρολογιού για πεντακάθαρη προβολή ώρας
• Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη
σας μουσική
Εύκολη χρήση
• Έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα FlexiDock για φιλοξενία τηλεφώνων Android
• Widget εύκολης σύζευξης μέσω Bluetooth για τηλέφωνο Android
• Φόρτιση δεύτερης φορητής συσκευής μέσω θύρας USB
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Χαρακτηριστικά
FlexiDock
Η βελτιωμένη έκδοση του FlexiDock της
Philips διαθέτει υποδοχή micro USB και είναι
ιδανική για οποιοδήποτε τηλέφωνο Android.
Ο μηχανισμός σύνδεσης ταιριάζει τέλεια με
όλα τα τηλέφωνα Android, χάρη στο
σχεδιασμό με τις ομαλές και στρογγυλεμένες
άκρες του και προσφέρει μέγιστες
δυνατότητες προσαρμογής. Απλά σύρετε
την υποδοχή προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά ή περιστρέψτε την, ώστε να ταιριάζει
σε κάθε θέση ή προσανατολισμό της θύρας
Micro USB στο τηλέφωνό σας. Αυτή η
εξαιρετική ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος
της και προορίζεται ειδικά για τηλέφωνα
Android από διαφορετικούς κατασκευαστές,
χωρίς τυποποιημένη θέση και
προσανατολισμό της υποδοχής micro USB.
Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι
ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά
αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια
ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή
με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως
smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το

αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας
μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα
παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό
το ηχείο.
Widget εύκολης σύζευξης μέσω
Bluetooth
Το widget Bluetooth Audio Connect της
Philips είναι διαθέσιμο για λήψη από το
Google Play και σας επιτρέπει να συνδεθείτε
και κάνετε εύκολα σύζευξη της κινητής
συσκευής σας με οποιαδήποτε συσκευή
ήχου με τεχνολογία Bluetooth της Philips.
Πατήστε το widget για να προσθέσετε, να
κάνετε σύζευξη και να συνδεθείτε αυτόματα
σε οποιαδήποτε συσκευή ήχου Philips με
τεχνολογία Bluetooth. Μετά τη σύζευξη
μπορείτε επίσης να μετονομάσετε και να
αλλάξετε τα εικονίδια. Το widget σας δίνει τη
δυνατότητα να έχετε αρκετές συσκευές ήχου
της Philips, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε
τις διάφορες συσκευές Bluetooth με ευκολία.
Απλά πατήστε το για να επιλέξετε τη
συσκευή ήχου της Philips που θέλετε και να
ξεκινήσετε τη ροή του ήχου.

Διπλό ξυπνητήρι

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο
ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα
αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την
άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και
απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις
φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας.
Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην
είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων
Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών.
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε
να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας
συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων
κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς
προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.
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Προδιαγραφές
Συμβατότητα

• Υποδοχή micro USB: για φόρτιση όλων των
τηλεφώνων Android
• μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth: iPad 1, iPad
2, Νέο iPad, iPad mini, iPad με οθόνη Retina,
iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone
5, iPod touch 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης
έκδοσης, τηλέφωνα και tablet Android, άλλη
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
• λειτουργεί με έκδοση: Bluetooth 4.0 ή
προγενέστερη

Ήχος

• Ισχύς εξόδου (RMS): 6 W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ηχεία

• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα

• Έκδοση Bluetooth: 2,1
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP

• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. (30 πόδια)
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ευκολία

• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό, 12/24 ώρες
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι ραδιόφωνο,
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας, Βομβητής, Επαναφορά ξυπνητηριού
24 ωρών, Επανάληψη αφύπνισης (snooze), διπλή
αφύπνιση

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
•
•
•
•

Κεραία: Κεραία FM
Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
Προρυθμίσεις σταθμών: 20
Ζώνες δέκτη: FM

Διαστάσεις

• Βάρος με την συσκευασία: 0,65 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 219 x 116 x
156 χιλ.

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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