
 

 

Philips
altifalante de base com 
Bluetooth®

para Android

AS851
Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android
com este altifalante de base
Coloque o seu telefone Android na base e desfrute da qualidade de som deste altifalante de base 
elegante AS851/10 da Philips. Processamento de som digital para um silêncio puro e um som 
cristalino, enquanto o Songbird lhe permite sincronizar a sua música entre o telefone e o PC.

Desempenho sonoro excepcional
• Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android
• Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções
• Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes
• Tubos graves sintonizados c/ perfeição p/ reprod. graves profundos e definidos

Chique e elegante
• FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android
• Parte posterior curvada com sensualidade para elegância e precisão sonora

Controlo intuitivo avançado
• Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação 

DockStudio
• Songbird para descobrir, reproduzir e sincronizar música entre PC e Android
• Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB
• Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante



 FlexiDock

A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones 
Android. O seu design inteligente exclusivo é 
compatível com a maioria dos telefones 
Android - independentemente da tomada de 
ligação do telefone ser na parte inferior, lateral 
ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade 
extrema é a primeira deste tipo, suportando 
telefones Android de diferentes fabricantes 
sem um posicionamento e uma orientação 
normalizados da tomada de ligação micro USB. 
A base também pode ser ajustada para 
suportar o telefone nas posições vertical e 
horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu 
telefone no centro do altifalante.

Aplicação DockStudio para Android

A aplicação Philips DockStudio gratuita 
apresenta-lhe uma enorme variedade de 
funcionalidades exclusivas para os seus 
altifalantes de base. Pode ouvir milhares de 
estações de rádio da Internet em todo o 
mundo, navegar na sua colecção de música e 
partilhar o que está a ouvir com os amigos via 
Facebook ou partilhar as fotografias dos 
artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de 
música do Songbird para poder descobrir, 
reproduzir e sincronizar multimédia de forma 
perfeita entre o PC e dispositivos Android. No 

modo de relógio, a aplicação permite-lhe 
definir vários alarmes de música 
personalizados e fornece-lhe informações 
meteorológicas actualizadas. A aplicação pode 
ser transferida gratuitamente do Google play.

Transmissão de música via Bluetooth

Ouça todas as suas músicas favoritas num 
altifalante que fornece um óptimo som. Este 
altifalante de base Philips reproduz música dos 
seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta 
transferir a aplicação Philips DockStudio 
gratuita e o Bluetooth será activado 
automaticamente e irá estabelecer a ligação 
assim que o seu dispositivo for colocado na 
base. Poderá desfrutar de um som poderoso e 
fascinante, com uma comodidade imbatível. 
Uma qualidade de som incomparável.

Rede de música Songbird

O Songbird é um programa de PC e uma 
aplicação Android simples e fácil de utilizar. 
Este permite descobrir e reproduzir todo o 
conteúdo multimédia e sincronizá-lo, de forma 
perfeita, com o seu PC. Estas funções de 
gestão de música intuitivas e poderosas 
permitem-lhe descobrir novos artistas e estilos 
de música directamente no programa através 
de lojas, serviços e Web sites de música e 

multimédia. Reproduza a sua própria biblioteca 
e ficheiros multimédia da Internet e sincronize, 
de forma perfeita, todos os ficheiros do seu PC 
para os dispositivos Android.

Parte posterior curvada para melhor 
som
As linhas simples e a sensualidade da cobertura 
posterior curvada são fabulosas – estas 
também criam uma estrutura acústica mais 
eficaz. Concebida cuidadosamente, a curva 
aumenta a rigidez da caixa do altifalante, 
reduzindo substancialmente a ressonância 
interna e proporcionando uma reprodução de 
som mais precisa e natural. Pode desfrutar dos 
dois belos altifalantes e do som sensacional.

Processamento de Som Digital

A tecnologia avançada de processamento de 
som melhora a reprodução da sua música para 
que cada nota seja reproduzida com uma 
nitidez absoluta e cada pausa seja selada com 
um silêncio total. A tecnologia de 
processamento de som digital patenteada da 
Philips optimiza o desempenho dos altifalantes 
compactos, fornecendo-lhe um som claro, 
detalhado e potente sem qualquer distorção.
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Compatibilidade com dispositivos 
Android
• Sistema Android 2.1 ou superior
• Bluetooth da versão 2.1 ou superior
• Micro-USB
• Veja: www.philips.com/FlexiDock para mais 

detalhes e para as informações de compatibilidade 
mais recentes

Aplicação DockStudio para Android
• Nome da aplicação: DockStudio, transferência 

gratuita do Android Market
• Compatibilidade: Altifalante de base Philips para 

Android
• Reprodução de música: Aplicação Songbird 

Android
• Ligação Bluetooth: entre telefone Android e 

altifalante de base. Ligação totalmente automática 
quando colocado na base

• Rádio na Internet: TuneIn com mais de 7000 
estações

• Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, 
DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic

• Relógio: Apresentação analógica, Apresentação 
digital

• Alarme: Vários alarmes, Temporizador, Acorde 
com música, Acorde com sons da natureza, 
Acorde com uma fotografia

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
• Sistema de som: Estéreo
• Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de 

Graves
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Reproduzir e 

fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, 
Carregamento de telefone Android

Altifalantes
• Diafragmas: 2 woofers de gama total de 3"

Funcionalidades
• Retroiluminação
• Telecomando: Multifuncional

Conectividade
• Versão Bluetooth: 2,1
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
• Entrada Aux

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, 
Certificado de garantia, Folheto de garantia 
mundial, Guia de instalação rápida, Manual do 
utilizador

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

421 x 157 x 140 mm

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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