
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema su 
„Bluetooth®“

skirta „Android“

AS851
Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai
su šia garsiakalbių sistema
Prijunkite „Android“ telefoną ir mėgaukitės aukštos kokybės garsu per stilingą „Philips“ garsiakalbių 
sistemą AS851/10. Skaitmeninio garso apdorojimo funkcija suteikia galimybę itin švariai atkurti tylos 
momentus ir aiškų garsą, o „Songbird“ leidžia sinchronizuoti muziką telefone ir kompiuteryje

Išskirtinė garso kokybė
• „Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių
• Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
• Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui

Puiki aukščiausios klasės išvaizda
• Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną
• Išlenkta galinė sienelė suteikia elegancijos ir pagerina skambėjimą

Pažangus intuityvus valdymas
• Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti 

daug kitų funkcijų
• „Songbird“ galėsite atrasti, atkurti, sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“
• Įkraukite antrąjį mobilų prietaisą su USB
• Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos



 „FlexiDock“

„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ 
sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas 
sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ 
sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono 
prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net 
viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis 
lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų 
pagamintais „Android“ sistemos telefonais, 
kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir 
orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis 
yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų 
„Android" telefoną tiek vertikalioje, tiek 
horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

„Android“ skirta „DockStudio“ 
programa

„Philips DockStudio“ programa suteikia 
daugybę unikalių funkcijų prijungiamiems 
garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių 
interneto radijo stočių visame pasaulyje, 
naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo 
klausoma muzika su draugais per „FaceBook“, 
arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. 
Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, 
todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti 

muziką tarp kompiuterio ir „Android“ 
įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia 
nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir 
pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus. 
Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš 
„Google play“.

„Bluetooth“ muzikos srautinis 
perdavimas

Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų 
garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas 
garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ 
įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai 
atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ 
programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs 
ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. 
Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir 
išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai 
skamba.

„Songbird“ muzikos tinklas

„Songbird“ yra paprasta, lengvai naudojama 
kompiuterio ir „Android“ programa. Ji leis 
atrasti ir atkurti visus jūsų įrašus bei sklandžiai 
sinchronizuoti su kompiuteriu. Jos intuityvios ir 
galingos muzikos tvarkymo funkcijos leis atrasti 

naujus atlikėjus ir muzikos stilius tiesiog pačioje 
programoje iš muzikos ir medijos parduotuvių, 
tarnybų ir žiniatinklio svetainių. Grokite įrašus 
iš savo bibliotekos ir iš interneto bei sklandžiai 
sinchronizuokite juos tarp savo kompiuterio ir 
„Android“ įrenginių.

Lenkta galinė sienelė geriau perteikia 
garsą
Aiškios linijos ir išlenktos galinės sienelės 
elegancija ne tik puikiai atrodo – tai sukuria ir 
efektyvesnę akustinę konstrukciją. Rūpestingai 
suprojektuotas išlenkimas padidina kolonėlės 
korpuso tvirtumą, sumažina vidinius 
rezonansus ir užtikrina tikslesnį ir natūralesnį 
garso atkūrimą. Galėsite mėgautis tiek puikia 
garsiakalbių išvaizda, tiek įspūdingu garsu.

Skaitmeninis garso apdorojimas

Moderni garso apdorojimo technologija 
pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad 
kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o 
kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tyla. 
Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso 
apdorojimo technologija optimizuoja 
kompaktiškų garsiakalbių dėžių 
charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, 
detalų ir galingą garsą be jokių iškraipymų.
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Suderinamumas su „Android" 
įrenginiais
• „Android“ 2.1 arba naujesnė versija
• „Bluetooth“ 2.1 arba naujesnė versija
• „Micro USB“
• Žiūrėkite: www.philips.com/FlexiDock, kur rasite 

daugiau informacijos ir naujausią suderinamumo 
informaciją

„Android“ skirta „DockStudio“ 
programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“, 

nemokamai atsiųskite iš „Android Market“
• Suderinamumas: „Android“ skirtas „Philips“ 

prijungiamas garsiakalbis
• Muzikos įrašo perklausa: „Songbird“ „Android“ 

programa
• „Bluetooth“ ryšys: tarp „Android“ telefono ir 

prijungiamo garsiakalbio. Visiškai automatinis ryšys 
prijungus

• Internetinis radijas: „TuneIn“ su daugiau nei 7000 
stočių

• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-
„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“, „Classic“

• Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, 

Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, 
Pabuskite su vaizdais

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2x15 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių 

atspindžiu
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: Groti ir sustabdyti, Kitas 

/ ankstesnis takelis, „Android“ telefono įkrovimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai

Patogumas
• Fono apšvietimas
• Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP
• „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
• Aux įvestis

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis 

valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, 
Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, 
Trumpa instrukcija, Vartotojo vadovas

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

421 x 157 x 140 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
•
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