
 

 

Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

Android-laitteelle

AS351
Vapauta musiikkisi ja lataa Android-puhelimesi
tällä telakointikaiuttimella
Philips AS351/12 -telakointikaiuttimessa on ensiluokkainen äänenlaatu ja tyylikäs muotoilu. Voit 

telakoida Android-puhelimen musiikintoistoa tai lataamista varten tai ladata jonkin muun laitteen USB-

kaapelin avulla. Kaiuttimen mukana toimitetaan Songbird, joten puhelimen ja tietokoneen 

synkronoiminen on helppoa.

Kristallinkirkas ääni
• Musiikin Bluetooth-siirto Android-laitteesta
• Pelien upeat äänitehosteet Bluetoothin kautta
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
• Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä

Tyylikäs ja kompakti
• Kompakti laite sopii kaikkialle

Erittäin monipuolinen
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
• Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelin kautta

Helppokäyttöinen
• Lataa Android-puhelin sille sopivalla, älykkäästi suunnitellulla FlexiDockilla
• DockStudio-sovelluksella löydät ja jaat musiikkia ja saat paljon muita toimintoja



 FlexiDock

Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-
puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta 
useimpien Android-puhelinten telakointi käy 
näppärästi, olipa puhelimen liitäntä sitten pohjassa, 
sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista 
liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se 
soveltuukin eri valmistajien Android-puhelimille, 
joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole 
standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, 
että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaaka-
asentoon kaiuttimen keskiosaan.

Musiikin Bluetooth-siirto

Kuuntele lempimusiikkiasi kaiuttimella, joka tuottaa 
upean äänen. Philipsin telakointikaiutin toistaa 
musiikkia Android-laitteesta Bluetoothin kautta. 
Lataa maksuton Philips DockStudio -sovellus ja 
Bluetooth käynnistyy automaattisesti ja muodostaa 
yhteyden heti, kun telakoit laitteesi. Voit nauttia 
voimakkaasta ja upeasta äänestä sekä lyömättömästä 
käytön helppoudesta. Tuskin mikään muu kuulostaa 
näin hyvältä.

Lataa kaksi mobiililaitetta
Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelin kautta

Paristo- tai verkkovirtakäyttö
Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai 
verkkovirran avulla

DockStudio-sovellus Androidille

Philipsin ilmainen DockStudio-sovellus tuo 
suunnattomasti ainutlaatuisia ominaisuuksia 
telakointikaiuttimiin. Voit kuunnella tuhansia 
internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta, selata 
musiikkikokoelmaasi ja jakaa kuuntelemaasi 
musiikkia ystävien kanssa Facebookin avulla tai 
esittäjän valokuvia Flickrissä. Sovelluksen mukana 
toimitetaan Songbird-musiikkitoiminto, joten voit 
etsiä, toistaa ja synkronoida sisältöä saumattomasti 
tietokoneen ja Android-laitteiden välillä. Voit 
määrittää kellotilassa useita herätysvaihtoehtoja ja 
seurata ajantasaisia säätiedotuksia. Sovelluksen voi 
ladata ilmaiseksi Google Playstä.

Songbird-musiikkiverkko

Songbird on yksinkertainen ja helppokäyttöinen 
tietokoneohjelma ja Android-sovellus. Sen avulla voit 
etsiä ja toistaa kaikkea sisältöäsi ja synkronoida se 
saumattomasti tietokoneeseesi. Sen intuitiivisilla ja 
tehokkailla musiikinhallintatoiminnoilla voit tutustua 
uusiin artisteihin ja musiikkityyleihin suoraan 
ohjelmassa musiikki- ja mediakaupoissa, -palveluissa 
ja -sivustoissa. Toista oman kirjastosi sisältöä ja 
mediatiedostoja internetistä ja synkronoi kaikki 
saumattomasti tietokoneesta Android-laitteisiin.
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Tekniset tiedot
Android-laitteen yhteensopivuus
• Androidin versio 2.1 tai uudempi
• Bluetoothin versio 2.1 tai uudempi
• Micro USB
• Katso: lisätietoja ja uusimmat yhteensopivuustiedot 

osoitteesta www.philips.com/FlexiDock

DockStudio-sovellus Androidille
• Sovelluksen nimi: DockStudio, ilmainen lataus 

Android Marketista
• Yhteensopivuus: Philips-telakointikaiutin 

Androidille
• Musiikkitoisto: Songbird-sovellus Androidille
• Bluetooth-yhteys: Android-puhelimen ja 

telakointikaiuttimen välillä. Yhteyden luominen 
täysin automaattinen telakoituna

• Internet-radio: Kuuntele yli 7 000 radiokanavaa
• Kello: Analoginen näyttö, Digitaalinäyttö
• Herätys: Useita herätysaikoja, Uniajastin, Herää 

musiikkiin, Herää luonnon ääniin, Herää valokuviin

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 10 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: Toisto ja keskeytys, 

Seuraava ja edellinen kappale, Android-puhelimen 
lataaminen

Kaiuttimet
• Kaiuttimen ohjaimet: Kaksi 3 tuuman tehokasta 

subwooferia

Liitännät
• Bluetooth-versio: 2,1
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
• Aux-tulo

Lisätarvikkeet
• Johdot: 3,5 mm:n AUX-tulo

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 271 x 130 x 90 mm

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, Akku
• Akun/pariston tyyppi: AA/LR6 (alkali)
• Paristojen määrä: 4
• Käyttöaika akkuvirralla: 8 h
•
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