
 

 

Philips
boxă cu andocare cu 
Bluetooth®

pentru Android

AS851
Eliberaţi-vă muzica şi încărcaţi-vă telefonul Android
cu această boxă cu andocare
Conectaţi telefonul cu Android şi bucuraţi-vă de o calitate senzaţională a sunetului redat de această 

boxă cu andocare, elegantă, Philips AS851/10. Procesarea digitală a sunetului pentru linişte perfectă şi 

sunet de claritate excepţională, iar Songbird vă permite să sincronizaţi muzica între telefon şi calculator

Performanţă excepţională a sunetului
• Transfer de muzică prin Bluetooth de la dispozitivul cu Android
• Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
• Volum acustic optim pe măsura cerinţelor boxelor
• Tuburi de bas precis acordate pentru reproducerea unui bas adânc și compact

Șic și elegant
• FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu/încărca telefonul Android
• Parte posterioară curbată senzual pentru eleganţă și sunet precis

Control intuitiv avansat
• Descoperiţi, partajaţi muzică și mai multe caracteristici prin intermediul aplicaţiei DockStudio
• Songbird pentru a descoperi, reda și sincroniza muzica între PC și Android
• Încărcaţi al doilea dispozitiv mobil prin USB
• Telecomanda completează designul și finisajul boxei



 FlexiDock

FlexiDock de la Philips este perfect pentru 
telefoanele cu Android. Modelul său unic 
andochează inteligent majoritatea telefoanelor 
cu Android - indiferent dacă mufa de conectare 
a telefonului este în partea inferioară, pe 
laterală sau în partea superioară. Această 
flexibilitate este deocamdată unică, adresându-
se telefoanelor cu Android care sunt produse 
de diverși producători și care nu au o poziţie și 
orientare standard pentru mufa de conectare 
micro USB. Staţia de andocare este reglabilă, 
pentru a ţine telefonul atât vertical, cât și 
orizontal, permiţându-vă poziţionarea 
telefonului cu Android în centrul boxei.

Aplicaţia DockStudio pentru Android

Aplicaţia DockStudio Philips gratuită oferă sute 
de caracteristici unice pentru boxele cu 
andocare. Puteţi asculta mii de posturi radio 
din întreaga lume pe Internet, răsfoi colecţia de 
muzică și partaja prietenilor ce ascultaţi pe 
Facebook sau fotografii artistice pe Flickr. 
Aplicaţia are o funcţie de muzică Songbird și 
dvs. puteţi descoperi, reda și sincroniza fișiere 
media fără restricţii între PC și dispozitivele cu 

Android. În modul Ceas, aplicaţia vă permite să 
setaţi alarme muzicale multiple personalizate și 
vă prezintă prognoza meteo actualizată. 
Aplicaţia poate fi descărcată complet gratuit 
din Google Play.

Transfer de muzică prin Bluetooth

Ascultaţi melodiile preferate la boxa care are 
un sunet minunat. Această boxă Philips cu 
andocare redă muzică de la dispozitivele dvs. 
cu Android prin Bluetooth. Descărcaţi aplicaţia 
DockStudio Philips gratuită și Bluetooth-ul va fi 
pornit automat și conectat când dispozitivul 
este andocat. Vă puteţi bucura de un sunet 
puternic și uimitor, la un confort fără egal. 
Aproape nimic nu sună la fel de bine.

Reţeaua de muzică Songbird

Songbird este un program PC și aplicaţie 
Android simplu și ușor de utilizat. Vă permite 
să descoperiţi și să redaţi fișierele dvs. media și 
să le sincronizaţi fără restricţii cu PC-ul dvs. 
Caracteristicile sale intuitive și puternice de 
gestionare a muzicii vă permit să descoperiţi 
noi artiști și magazine de muzică, servicii și 
adrese de Internet. Redaţi propria bibliotecă și 

fișiere media de pe Internet și sincronizaţi-le 
fără restricţii de la PC-ul dvs. la dispozitivele 
dvs. Android.

Spate curbat pentru sunet mai bun
Liniile pure și senzualitatea capacului posterior 
curbat oferă un aspect fabulos și, în plus, 
creează o structură mai eficientă pentru 
acustică. Proiectată cu atenţie, linia curbă 
mărește rigiditatea incintei boxei, reducând 
substanţial rezonanţa internă care are ca 
rezultat o reproducere mai precisă și mai 
naturală a sunetului. Beneficiaţi de boxe cu 
aspect încântător și sunet senzaţional.

Digital Sound Processing

Tehnologia avansată de procesare a sunetului 
îmbunătăţește reproducerea muzicii, astfel 
încât fiecare notă rezonează cu o precizie 
excepţională, și fiecare pauză este de o tăcere 
mormântală. Tehnologia Digital Sound 
Processing patentată Philips optimizează 
performanţa boxelor compacte, emiţând un 
sunet clar, detaliat și puternic fără nicio 
distorsiune.
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Compatibilitatea cu dispozitivul Android
• Versiunea Android 2.1 sau ulterioară
• Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară
• Micro USB
• Verificare produselor la casă: Pentru mai multe 

detalii și ultimele informaţii de compatibilitate 
vizitaţi www.philips.com/FlexiDock

Aplicaţia DockStudio pentru Android
• Nume aplicaţie: DockStudio, Descărcare gratuită 

de pe Android Market
• Compatibilitate: Boxă cu andocare Philips pentru 

Android
• Redare muzică: Aplicaţie Android Songbird
• Conexiune Bluetooth: între telefonul Android și 

boxa cu andocare. Conexiune complet automată la 
andocare

• Radio prin Internet: Comutare la peste 7000 de 
posturi radio

• Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-
Flat,Pop,Rock,Jazz,Clasică

• Ceas: Afișaj analogic, Afișaj digital
• Alarmă: Alarme multiple, Timer Sleep, Treziţi-vă cu 

muzică, Treziţi-vă cu sunete din natură, Treziţi-vă 
cu fotografie

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x15 W
• Sistem audio: Stereo
• Tipuri de difuzoare: Sistem de boxe Bass Reflex
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Redare audio
• Mod de redare din suport: Redare și Pauză, 

Melodia următoare și anterioară, Încărcare telefon 
Android

Difuzoare
• Drivere boxe: 2 woofere full range de 3"

Confort
• Iluminare din spate
• Telecomandă: Multi-funcţional

Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 2,1
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Rază de acţiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Intrare AUX

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Telecomandă, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, 
Certificat de garanţie, Certificat de garanţie 
internaţională, Ghid de instalare rapidă, Manual de 
utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

421 x 157 x 140 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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