
 

 

Philips
Trådløs højttaler-
dockingstation

Bluetooth®
til Android
USB-port til opladning
10 W, batteri- eller 
vekselstrømsdrevet

AS360
Stream musikken, og oplad 

din Android-telefon
Denne højttaler, AS360, leverer uovertruffen lyd i god stil. Stream musik trådløst fra din 
telefon via Bluetooth til ubesværet fornøjelse, sæt den i dock til hurtig opladning, eller 
oplad en anden enhed med USB.

Krystalklar lyd
• Trådløs musikstreaming via Bluetooth
• Trådløs Bluetooth®-aptX®-musikstreaming med hi-fi-lyd
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Nem at anvende
• Smart designet FlexiDock, som passer til alle Android-telefoner
• Oplad en ekstra mobil enhed via USB-port

Avanceret alsidighed
• Widget til nem Bluetooth-parring til Android-telefon
• Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt



 FlexiDock
Den forbedrede version af Philips FlexiDock 
indeholder et mikro-USB-stik, perfekt til enhver 
Android-telefon. Dockingmekanismen passer til 
enhver Android-telefon, takket være stikkets glatte 
design med afrundede kanter. Det tilbyder maksimal 
justerbarhed. Du skal blot skubbe stikket mod 
venstre eller højre eller rotere det, så det passer til 
enhver placering eller retning for mikro-USB-porten 
på din telefon. Denne ekstreme fleksibilitet er den 
første af sin art og passer til Android-telefoner, der 
er lavet af forskellige producenter uden 
standardiseret placering og retning for mikro-USB-
stikket.

Trådløs musikstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi 
med kort rækkevidde, der er både robust og 
energibesparende. Teknologien gør det nemt at 
oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller 
andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, 
tablets eller endda bærbare computere. Så kan du 
nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra 
video eller spil på denne højttaler.

Bluetooth®-aptX®-streaming
Med avanceret teknologi løftes lyden, der streames 
via Bluetooth®, op på et nyt niveau. Standard 
Bluetooth®-lyd bruger SBC-codec, som er bygget til 
almindelig lydtransmission, så lytterne sommetider 
ender med at blive skuffet og utilfredse. Philips-
højttaleren er derimod forsynet med trådløs 
Bluetooth®-aptX®-hi-fi-teknologi, så du får en 
fyldig, kraftfuld og krystalklar lyd. Kompatibel med 
både de nyeste Android™-smartphones, tablets og 
andre enheder kan Philips nu levere den lydkvalitet, 
du forventer. Trådløs musik har aldrig lydt så godt.

Widget til nem Bluetooth-parring
Philips Bluetooth Audio Connect-widget, der kan 
downloades fra Google Play, gør det muligt nemt at 
tilslutte og parre din mobile enhed til enhver Philips 
Bluetooth-lydenhed. Tryk på den pågældende widget 
for automatisk at tilføje, parre og oprette forbindelse 
til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Efter 
parringen kan du også omdøbe og ændre ikonerne. 
Denne widget giver dig mulighed for at have flere 
Philips-lydenheder, så det bliver nemt at skifte 
mellem forskellige Bluetooth-enheder. Du skal blot 
trykke for at vælge den ønskede Philips-lydenhed og 
komme i gang med streamingen.

Bass reflex-højttalersystem
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb 
basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra 
et traditionelt system ved at være udstyret med en 
basrefleksport, som er akustisk afstemt efter 
basenheden for at optimere systemets forløb ved 
lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og 
mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte 
luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige 
som en almindelig basenhed. Sammen med den 
egentlige basenhed udvider systemet det 
lavfrekvente område, så der skabes en helt ny 
dimension af dyb bas.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra 
bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte 
din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på 
systemet fra Philips. På computere oprettes 
tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når 
du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din 
musiksamling direkte på et sæt fremragende 
højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
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Specifikationer
Kompatibilitet
• mikro-USB-stik: til opladning af alle Android-

telefoner
• musikstreaming via Bluetooth: iPad 1, iPad 2, ny 

iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm, iPhone 3, 
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod 
touch 3. generation eller nyere, Android-telefoner 
og tablets, andre Bluetooth-aktiverede enheder

• fungerer sammen med: Bluetooth 4.0 eller 
derunder

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 10 W
• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere
• Højttalerdrivere: 2 x 2,5" fuldspektret basenhed

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-version: 2,1
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
• Understøtter Bluetooth-aptX: streaming
• Lydindgang (3,5 mm)

Mål
• Vægt inkl. emballage: 0,65 kg
• Emballagemål (B x D x H): 219 x 116 x 156 mm

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batteritype: AA / LR6 Alkaline
• Batterier: 4
• Drifttid på batteri: 8 t
•

Vigtigste nyheder
Trådløs højttaler-dockingstation
Bluetooth® til Android, USB-port til opladning, 10 W, batteri- eller vekselstrømsdrevet
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