
 

 

Philips
dokovací reproduktor 
s funkcí Bluetooth®

pro systém Android

AS351
Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
s tímto dokovacím reproduktorem
Dokovací reproduktor Philips AS351/12 přináší špičkový zvuk ve stylovém provedení. Svůj telefon se 

systémem Android můžete vložit do doku, který umožňuje souběžné přehrávání a nabíjení, nebo 

nabíjení jiného zařízení přes rozhraní USB. Reproduktor disponuje aplikací Songbird pro snadnou 

synchronizaci hudby mezi telefonem a počítačem.

Křišťálově čistý zvuk
• Streamování hudby ze zařízení se systémem Android prostřednictvím rozhraní Bluetooth
• Vynikající zvukové efekty při hraní pomocí funkce Bluetooth
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
• Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů

Elegantní a kompaktní
• Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

Pokročile univerzální
• Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
• Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Snadné použití
• Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení a nabíjení telefonů se systémem Android
• Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace DockStudio



 FlexiDock

Philips FlexiDock je dokonalé zařízení pro telefony 
se systémem Android. Jeho jedinečné provedení 
umožňuje připojení téměř jakéhokoli telefonu se 
systémem Android – ať má konektor dole, na straně 
nebo nahoře. Jedná se o první zařízení s tak velkou 
mírou flexibility určené pro telefony se systémem 
Android rozličných výrobců bez standardizovaného 
umístění konektoru micro USB. Dok rovněž skvěle 
umožňuje uchycení telefonu jak na výšku, tak na šířku 
takovým způsobem, aby byl telefon uprostřed 
reproduktoru.

Streamování hudby prostřednictvím 
rozhraní Bluetooth

Poslouchejte své oblíbené skladby z reproduktoru, 
který nabízí skvělý zvuk. Tento dokovací 
reproduktor Philips přehrává hudbu ze zařízení se 
systémem Android připojených prostřednictvím 
rozhraní Bluetooth. Stačí si jen stáhnout bezplatnou 
aplikaci Philips DockStudio a po vložení zařízení do 
doku se rozhraní Bluetooth automaticky zapne 
a připojí. Oblíbíte si výkon a kvalitu podání hudby 
spojenou s mimořádným pohodlím. Těžko najdete 
řešení, které by znělo stejně dobře.

Nabíjí dvě mobilní zařízení
Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Napájení na baterie nebo ze sítě
Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro 
potěšení z hudby kdekoli

Aplikace DockStudio pro systém 
Android

Bezplatná aplikace Philips DockStudio přináší pro 
dokovací reproduktory spousty jedinečných funkcí. 
Můžete poslouchat tisíce internetových rádií z 
celého světa, procházet svoji hudební sbírku a 
podělit se s přáteli o to, co právě posloucháte, na 
Facebooku, nebo o fotografie interpretů na Flickru. 
Aplikace rovněž disponuje přehrávačem Songbird, 
takže můžete jednoduše procházet, přehrávat a 
synchronizovat média mezi počítačem a zařízeními 
se systémem Android. V režimu budíku můžete v 
této aplikaci nastavit celou řadu vlastních melodií 
buzení a získat aktualizované zpravodajství o počasí. 
Tato aplikace je ke stažení zcela zdarma z obchodu 
Google Play.

Hudební síť Songbird

Songbird je jednoduchý, snadno použitelný 
počítačový program a aplikace pro systém Android. 
Umožňuje procházet a přehrávat veškerá média 
a bez problémů je synchronizovat s počítačem. Díky 
intuitivním a výkonným funkcím pro správu hudby 
můžete přímo v programu objevovat nové interprety 
a hudební styly prostřednictvím obchodů, služeb a 
webových stránek s hudbou a médii. Můžete 
přehrávat média z vlastní knihovny i z internetu 
a jednoduše je všechny synchronizovat z počítače do 
zařízení se systémem Android.
AS351/12

Specifikace
Kompatibilní se zařízeními se systémem 
Android
• Android verze 2.1 nebo novější: Ano
• Bluetooth verze 2.1 nebo novější: Ano
• Micro USB: Ano
• Podívejte se: na web www.philips.com/FlexiDock, 

kde najdete více podrobností a nejnovější 
informace o kompatibilitě

Aplikace DockStudio pro systém 
Android
• Název aplikace: DockStudio, bezplatné stažení 

z obchodu Android Market
• Kompatibilita: Dokovací reproduktor Philips pro 

systém Android
• Přehrávání hudby: Přehrávač Songbird pro systém 

Android
• Připojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth: 

mezi telefonem se systémem Android a dokovacím 
reproduktorem. Plně automatické připojení po 
vložení do doku.

• Internetové rádio: Služba TuneIn s než 7 000 stanic
• Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
• Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se 

hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, 
Probouzejte se s fotografiemi

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 10W
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Přehrávání a 

pozastavení, Další/předchozí stopa, Nabíjení 
telefonů se systémem Android

Reproduktory
• Vinutí reproduktorů: 2 x 3" širokopásmové basové 

reproduktory

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 2,1
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Aux in: Ano

Příslušenství
• Kabely: 3,5mm AUX-in

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 271 x 130 x 90 mm

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, 

Baterie
• Typ baterie: AA / LR6 alkalická
• Počet baterií: 4
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h
•
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