
 

 

Philips
dockinghøjttaler med 
Bluetooth®

til Android

AS851
Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon
med denne dockinghøjttaler
Dock din Android-telefon, og nyd lydkvaliteten i denne elegante Philips AS851/10-
dockinghøjttaler. Digital lydbehandling leverer ren stilhed og krystalklar lyd, mens du med 
Songbird kan synkronisere musik mellem telefon og PC.

Exceptionel lyd
• Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed
• Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
• Optimal akustisk lydstyrke, der matcher højttalernes krav
• Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse

Smart og elegant
• Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner
• Sensuelt buet bagside giver elegance og præcis lyd

Avanceret, intuitiv betjening
• Opdag og del musik og andre funktioner via DockStudio-app
• Songbird til at opdage, afspille og synkronisere musik mellem PC og Android
• Oplad din anden mobile enhed via USB
• Fjernbetjeningen passer til højttalerdesign og finish



 FlexiDock

Philips FlexiDock er perfekt til Android-
telefoner. Det unikke design passer til de fleste 
Android-telefoner - uanset om telefonens 
forbindelsesstik sidder i bunden, på siden eller 
endda på toppen. 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-tilslutningsstikket. 
Docken er også justerbar til at holde telefonen 
både i stående eller liggende position, så du kan 
placere din Android-telefon midt i højttaleren.

DockStudio-app til Android

Den gratis Philips DockStudio-app leverer en 
myriade af unikke funktioner til dine 
dockinghøjttalere. Du kan lytte til tusindvis af 
internetradiostationer over hele verden, 
gennemse din musiksamling og dele det du 
lytter til med venner via Facebook, eller fotos 
af kunstneren på Flickr. App'en leveres med 
Songbird musikfunktionen, så du problemfrit 
kan opdage, afspille og synkronisere medier 

mellem PC'er og Android-enheder. I tilstanden 
Ur giver app'en mulighed for at indstille 
adskillige tilpassede musikalarmer og giver dig 
opdaterede vejrudsigter. App'en, der er helt 
gratis, kan downloades fra Google Play.

Bluetooth musikstreaming

Lyt til alle dine yndlingssange på en højttaler, 
der giver fantastisk lyd. Denne Philips-
dockinghøjttaler spiller musik fra dine 
Android-enheder via Bluetooth. Du skal bare 
downloade den gratis Philips DockStudio-app, 
så vil Bluetooth automatisk blive tændt og 
tilsluttet, når din enhed er sat i docken. Du vil 
kunne nyde kraftfuld og fantastisk lyd med 
enestående brugervenlighed. Der er næppe 
noget andet, der lyder så godt.

Songbird musiknetværk

Songbird er et enkelt, brugervenligt PC-
program og en Android-app. Den giver dig 
mulighed for at finde og afspille alle dine medier 
og synkronisere dem uden problemer med din 
PC. De intuitive og stærke 

musikstyringsfunktioner giver dig mulighed for 
at finde nye kunstnere og musikgenrer direkte 
i programmet gennem musik- og 
mediebutikker, tjenester og websteder. Afspil 
dit eget bibliotek og dine egne medier fra 
internettet, og synkroniser det hele uden 
problemer fra din PC til dine Android-enheder.

Buet bagside giver bedre lyd
De rene linjer og sensualiteten på den buede 
bagside ser ikke bare fantastisk ud – den skaber 
også en mere effektiv struktur for akustikken. 
Kurven er nænsomt designet og øger 
højttalerkabinettets stivhed, hvilket reducerer 
den indvendige resonans og resulterer i en 
mere præcis og naturlig lydgengivelse. Du kan 
nyde de to smukke højttalere og fantastisk lyd.

Digital lydbehandling

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer 
gengivelsen af din musik, så hver tone gengives 
med krystalklar nøjagtighed og hver pause er 
ren stilhed. Philips' patenterede teknologi til 
digital lydbehandling optimerer ydeevnen for 
kompakte højttalere, leverer lyd, der er klar, 
detaljeret og kraftfuld uden forvrængninger.
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Kompatibilitet med Android-enhed
• Android version 2.1 eller nyere
• Bluetooth version 2.1 eller nyere
• Micro USB
• Se: www.philips.com/FlexiDock for flere detaljer 

og de seneste kompatibilitetsoplysninger

DockStudio-app til Android
• Programnavn: DockStudio, gratis download fra 

Android Market
• Kompatibilitet: Fidelio-dockinghøjttaler til Android
• Musikafspilning: Songbird Android-app
• Bluetooth-forbindelse: mellem Android-telefon og 

docking-højttaler. Fuldautomatisk tilslutning, når 
telefonen er sat i docken

• Internetradio: TuneIn med over 7000 stationer
• Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-

Flat,pop,rock,jazz,klassisk
• Ur: Analogt display, Digitalt display
• Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til 

musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
• Lydsystem: Stereo
• Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Afspil og Pause, Næste/

Foregående spor, Oplader Android-telefon

Højttalere
• Højttalerdriver: 2 x 3" full range-basenheder

Komfort
• Baggrundsbelysning
• Fjernbetjening: Multifunktionel

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-version: 2,1
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
• Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
• AUX-indgang

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 

3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garanticertifikat, 
Globalt garantibevis, Quick Install Guide, 
Brugervejledning

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 421 x 157 x 140 mm

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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