
 

 

Philips
caixa acústica com dock e 
Bluetooth®

para Android

AS351
Reproduza suas músicas e carregue o telefone Android
Obcecados por som
Essa caixa acústica reproduz um som de altíssima qualidade em grande estilo. Encaixe seu telefone 
Android para reprodução e carregamento ou carregue um segundo dispositivo via USB. A caixa 
acústica vem com o Songbird para facilitar a sincronização das músicas entre o telefone e o PC.

Som cristalino
• Transmissão de música Bluetooth no dispositivo Android
• Jogos com excelentes efeitos sonoros via Bluetooth
• Tecnologia de blindagem para bloquear a interferência de telefones celulares
• Basspipes ajustados p/ reprodução de graves profundos e potentes

Elegante e compacto
• Design compacto, para qualquer espaço e qualquer estilo de vida

Versatilidade avançada
• Funcionamento a bateria ou eletricidade para curtir músicas em qualquer lugar
• AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos
• Carregue o segundo dispositivo móvel via USB

Fácil de usar
• Conector com design inteligente FlexiDock para encaixar no telefone Android e carregá-lo
• Navegue, compartilhe músicas e curta muitos recursos com o aplicativo DockStudio
• Songbird para explorar, reproduzir e sincronizar músicas entre o PC e o Android



 FlexiDock

O Philips FlexiDock é perfeito para telefones 
Android: seu design exclusivo se encaixa 
astuciosamente na maioria dos telefones Android, 
não importa se a entrada para conexão está 
localizada na parte inferior, lateral ou superior. Esta 
total flexibilidade é pioneira no setor, fornecendo 
suporte para os diferentes telefones Android 
fabricados por diversas empresas, em um mercado 
onde não há um padrão para a posição e orientação 
da entrada para conexão USB. O dock também é 
excepcionalmente ajustável para que você possa 
colocar o telefone Android nas posições de retrato 
ou paisagem, centralizando o telefone na caixa 
acústica.

Transmissão de música Bluetooth

Ouça todas as suas músicas favoritas usando uma 
caixa acústica que reproduz um som incrível. A caixa 
acústica com dock Philips reproduz as músicas de 
dispositivos Android via Bluetooth. Basta baixar o 
aplicativo gratuito Philips DockStudio e o Bluetooth 
será ativado e conectado automaticamente após o 
acoplamento do dispositivo. Curta esse som 
incrivelmente potente, pois você nunca ouvirá nada 
igual.

Carregue dois dispositivos móveis
Carregue o segundo dispositivo móvel via USB

Alimentado por bateria ou eletricidade
Funcionamento a bateria ou eletricidade para curtir 
músicas em qualquer lugar

Aplicativo DockStudio para Android

O aplicativo DockStudio gratuito oferece uma 
grande variedade de recursos exclusivos para as 
caixas acústicas com dock. Ouça centenas de 
estações de rádio on-line, navegue por sua coleção 
de músicas e compartilhe o que tiver ouvindo com 
seus amigos via Facebook ou compartilhe fotos do 
artista no Flickr. O aplicativo vem com o recurso de 
música Songbird para que você possa reproduzir e 
sincronizar facilmente as mídias entre o PC e os 
dispositivos Android. No modo Relógio, você pode 
ajustar diversos alarmes personalizados e ainda 
recebe informações atualizadas sobre o tempo. Faça 
o download gratuito do aplicativo diretamente no 
Google play.

Rede de músicas Songbird

O Songbird é um aplicativo para PC do Android 
simples e fácil de usar. Com ele, você pode explorar 
e reproduzir todas as mídias e sincronizá-las 
perfeitamente com o PC. Com os recursos de 
gerenciamento de música intuitivos e potentes, você 
poderá descobrir artistas e estilos musicais 
diretamente nesse programa por meio de lojas, 
serviços e sites de música e mídia. Reproduza sua 
própria biblioteca e suas mídias pela Internet e 
sincronize tudo com perfeição entre o PC e o os 
dispositivos Android.
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Especificações
Compatibilidade do dispositivo Android
• Android versão 2.1 ou posterior
• Bluetooth versão 2.1 ou posterior
• Micro USB
• Acesse: www.philips.com/FlexiDock para obter 

mais detalhes as informações de compatibilidade 
mais recentes.

Aplicativo DockStudio para Android
• Nome do aplicativo: DockStudio, download 

gratuito no Android Market
• Compatibilidade: Dock station Philips para 

Android
• Reprodução de músicas: Aplicativo Songbird para 

Android
• Conexão Bluetooth: entre o telefone Android e 

dock station. Conexão automática após o encaixe.
• Rádio on-line: Sintonize mais de 7000 estações
• Relógio: Display analógico, Display digital
• Despertador: Vários alarmes, Timer de 

desligamento automático, Acorde ouvindo música, 
Acorde ouvindo sons da natureza, Acorde vendo 
uma foto

Áudio
• Potência de saída (RMS): 10W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução na base: Reproduzir e 

Pausar, Próxima faixa e faixa anterior, 
Carregamento do telefone Android

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: 2 x woofers full range 

de 3''

Conectividade
• Versão Bluetooth: 2.1
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão: 10m
• Aux in

Acessórios
• Cabos: Entrada AUX de 3,5 mm

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 271 x 130 x 

90mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 

Bateria
• Tipo de bateria: AA / LR6 alcalina
• Nº de pilhas: 4
• Tempo de operação com bateria: 8 h
•
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