Philips
ηχείο σύνδεσης με
Bluetooth®

για Android

AS851

Απελευθερώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο
Android

με αυτό το ηχείο σύνδεσης
Συνδέστε το τηλέφωνο Android και απολαύστε μια συγκλονιστική εμπειρία ήχου με αυτό το
κομψό ηχείο σύνδεσης AS851/10 της Philips. Η ψηφιακή επεξεργασία ήχου προσφέρει καθαρές
παύσεις και κρυστάλλινες νότες, ενώ το Songbird σάς δίνει τη δυνατότητα να συγχρονίζετε
μουσική μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.
Εξαιρετική απόδοση ήχου
• Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth από συσκευή Android
• Ψηφιακή επεξεργασία ήχου για ζωντανή μουσική χωρίς παραμορφώσεις
• Βελτιωμένη ακουστική ένταση ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις των ηχείων
• Οδηγοί μπάσων ακριβείας για βαθιά, σφιχτή αναπαραγωγή μπάσων
Στιλάτο και κλασσικό
• Έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα FlexiDock για φιλοξενία/φόρτιση τηλεφώνου Android
• Υπέροχο καμπυλωτό πίσω μέρος για κομψότητα και ήχο ακριβείας
Προηγμένος έξυπνος έλεγχος
• Ανακαλύψτε και μοιραστείτε με τους φίλους σας μουσικά κομμάτια και άλλες δυνατότητες,
μέσω της εφαρμογής DockStudio
• Με το Songbird ανακαλύπτετε, αναπαράγετε και συγχρονίζετε μουσική μεταξύ υπολογιστή
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Χαρακτηριστικά
FlexiDock

αναπαράγετε και να συγχρονίζετε πολυμέσα
στον υπολογιστή και τις συσκευές Android
σας. Στη λειτουργία Ρολογιού, η εφαρμογή
σάς επιτρέπει να ορίζετε πολλαπλούς,
προσαρμοσμένους ήχους μουσικής
αφύπνισης και σας παρέχει ενημερωμένες
προβλέψεις καιρού. Μπορείτε να κατεβάσετε
την εφαρμογή από το Google play εντελώς
δωρεάν.

Το σύστημα Philips FlexiDock είναι ιδανικό
για τηλέφωνα Android. Είναι έξυπνα
σχεδιασμένο ώστε να φιλοξενεί τα
περισσότερα τηλέφωνα Android, είτε η
υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου
βρίσκεται στο κάτω μέρος, είτε στο πλάι,
είτε ακόμη και στην κορυφή. Η εξαιρετική
αυτή ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της,
ειδικά για τα τηλέφωνα Android που
κυκλοφορούν από διαφορετικούς
κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση
και προσανατολισμό για την υποδοχή
σύνδεσης micro USB. Επίσης, η βάση είναι
προσαρμόσιμη για να στηρίζει το τηλέφωνο
τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση,
ώστε να τοποθετείτε το τηλέφωνο Android
στο κέντρο του ηχείου.

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Εφαρμογή DockStudio για Android

Ακούστε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια
από ένα ηχείο που προσφέρει εκπληκτικό
ήχο. Αυτό το ηχείο σύνδεσης Philips
αναπαράγει μουσική από τις συσκευές σας
Android μέσω Bluetooth. Κατεβάστε τη
δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips,
και το Bluetooth θα ενεργοποιείται αυτόματα
και θα συνδέεται κάθε φορά που θα
τοποθετείτε τη συσκευή σας στη βάση
σύνδεσης. Απολαύστε πανίσχυρο ήχο
υψηλής ποιότητας με αξεπέραστη άνεση δύσκολα θα βρείτε προϊόν με τόσο
εξαιρετική ποιότητα ήχου.

με τον υπολογιστή σας. Οι διαισθητικές και
πανίσχυρες λειτουργίες διαχείρισης
μουσικής σάς επιτρέπουν να ανακαλύπτετε
νέους καλλιτέχνες και είδη μουσικής
απευθείας στο πρόγραμμα, μέσω
καταστημάτων, υπηρεσιών και ιστοσελίδων
μουσικής και πολυμέσων. Αναπαραγάγετε τη
βιβλιοθήκη και τα πολυμέσα σας από το
Διαδίκτυο και συγχρονίστε τα όλα χωρίς
κόπο, από τον υπολογιστή στις συσκευές
Android.
Καμπυλωτό πίσω μέρος για καλύτερο
ήχο
Οι καθαρές γραμμές και η εκπληκτική
εμφάνιση του καμπυλωτού πίσω
καλύμματος δεν διαθέτουν απλώς υπέροχη
εμφάνιση, αλλά δημιουργούν και μια πιο
αποτελεσματική δομή για την ακουστική. Η
προσεκτικά σχεδιασμένη καμπύλη αυξάνει
τη σκληρότητα του περιβλήματος του
ηχείου, μειώνοντας δραματικά την
εσωτερική αντήχηση και παρέχοντας
μεγαλύτερης ακριβείας, φυσικό ήχο. Θα
έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τόσο
την εκπληκτική εμφάνιση των ηχείων όσο
και το συναρπαστικό ήχο που παράγουν.
Ψηφιακή επεξεργασία ήχου

Δίκτυο μουσικής Songbird

Η δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips
έρχεται να εξοπλίσει τα ηχεία σύνδεσης με
άπειρα, μοναδικά χαρακτηριστικά. Ακούστε
χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο,
περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή και
μοιραστείτε με τους φίλους σας τα κομμάτια
μέσω του Facebook ή τις φωτογραφίες των
καλλιτεχνών στο Flickr. Η εφαρμογή
συνοδεύεται από τη λειτουργία μουσικής
Songbird, ώστε να ανακαλύπτετε, να

Το Songbird είναι μια απλή και εύχρηστη
εφαρμογή για υπολογιστή και συσκευές
Android. Σας επιτρέπει να ανακαλύπτετε και
να αναπαράγετε όλα τα πολυμέσα σας,
καθώς και να τα συγχρονίζετε απρόσκοπτα

Η προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας ήχου
βελτιώνει την αναπαραγωγή της μουσικής,
ώστε κάθε νότα να ακούγεται με
κρυστάλλινη καθαρότητα και ακρίβεια και
κάθε παύση να ισοδυναμεί με απόλυτη
σιωπή. Η αποκλειστική τεχνολογία
επεξεργασίας ήχου της Philips βελτιστοποιεί
την απόδοση των μικρών ηχείων,
παρέχοντας ευκρινή, λεπτομερή και
πανίσχυρο ήχο χωρίς παραμορφώσεις.
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Προδιαγραφές
Συμβατότητα με συσκευές Android

•
•
•
•

Android 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
Micro USB
Ρίξτε μια ματιά στη διεύθυνση: www.philips.com/
FlexiDock για περισσότερες λεπτομέρειες και
για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με
τη συμβατότητα συσκευών

Εφαρμογή DockStudio για Android

• Όνομα εφαρμογής: DockStudio, δωρεάν λήψη
από το Android Market
• Συμβατότητα: Ηχείο σύνδεσης Philips για
Android
• Αναπαραγωγή μουσικής: Εφαρμογή Songbird για
Android
• Σύνδεση Bluetooth: μεταξύ τηλεφώνου Android
και ηχείου σύνδεσης. Πλήρως αυτόματη
σύνδεση.
• Διαδικτυακό ραδιόφωνο: Συντονισμός με πάνω
από 7000 σταθμούς
• Ρυθμίσεις ήχου: Ισοσταθμιστής 5 ζωνών, DBB,
DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Ρολόι: Αναλογική απεικόνιση, Ψηφιακή οθόνη
• Αφύπνιση: Πολλαπλές αφυπνίσεις,
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας, Ξυπνήστε με μουσική, Ξυπνήστε με
τους ήχους της φύσης, Ξυπνήστε με μια
φωτογραφία

Ήχος

• Ισχύς εξόδου (RMS): 2x15 W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση
μπάσων
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
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μείωσης έντασης

Αναπαραγωγή ήχου

• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης:
Αναπαραγωγή και παύση, Επόμενο και
προηγούμενο κομμάτι, Φόρτιση τηλεφώνου
Android

Ηχεία

• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"

Ευκολία

• Οπίσθιος φωτισμός
• Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό

Συνδεσιμότητα

•
•
•
•

Έκδοση Bluetooth: 2,1
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. (30 πόδια)
Είσοδος Aux

Αξεσουάρ

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο
ρεύματος AC, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο
στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Πιστοποιητικό
εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης,
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης, Εγχειρίδιο
χρήσεως

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
421 x 157 x 140 χιλ.

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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