
 

 

Philips
dokovací reproduktor 
s funkciou Bluetooth®

pre zariadenia s Androidom

AS851
Osloboďte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom
s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou
Vložte svoj telefón so systémom Android do doku a vychutnajte si kvalitu zvuku z tohto štýlového 
reproduktora Philips AS851/10. Digitálne spracovanie zvuku prináša priezračné ticho a krištáľovo 
čistý zvuk. Program Songbird zabezpečí synchronizáciu hudby medzi telefónom a počítačom.

Výnimočná kvalita zvuku
• Prúdový prenos hudby zo zariadenia so systémom Android cez Bluetooth
• Digitálne spracovanie zvuku pre verné podanie hudby bez skreslenia
• Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov
• Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov

Štýlový a exkluzívny
• Do inteligentne navrhnutej dokovacej stanice FlexiDock s funkciou nabíjania sadne každý 

telefón so systémom Android.
• Zmyselne zakrivená zadná časť pre eleganciu a precízny zvuk

Pokročilé intuitívne ovládanie
• Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio
• Program Songbird na objavovanie a prehrávanie hudby a synchronizáciu medzi počítačom a 

zariadením so systémom Android
• Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez USB
• Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov



 FlexiDock

Dokovacia stanica Philips FlexiDock je 
dokonalým riešením pre telefóny so systémom 
Android. Jej jedinečný dizajn umožní 
dômyselne pripojiť väčšinu telefónov so 
systémom Android – či už sa konektor na 
pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo 
dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná 
flexibilita je navrhnutá pre telefóny so 
systémom Android od rôznych výrobcov, pre 
ktoré neexistuje štandardná poloha konektora 
Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež 
upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku 
alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede 
reproduktora.

Aplikácia DockStudio pre systém 
Android

Aplikácia Philips DockStudio rozširuje vaše 
reproduktory s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo jedinečných funkcií. Môžete počúvať 
tisíce internetových rozhlasových staníc z 
celého sveta, prehľadávať svoju hudobnú 
zbierku a podeliť sa o to, čo práve počúvate, s 
priateľmi na lokalite Facebook alebo o svoje 
umelecké fotky na lokalite Flickr. Táto aplikácia 
obsahuje aj hudobnú funkciu Songbird, 
pomocou ktorej môžete bezproblémovo 
objavovať a prehrávať médiá a synchronizovať 

ich medzi počítačom a zariadeniami so 
systémom Android. V režime hodín vám 
aplikácia umožní nastaviť niekoľko 
prispôsobených hudobných budíkov a 
poskytne vám aktuálne informácie o počasí. 
Táto aplikácia je úplne zadarmo a môžete si ju 
prevziať z lokality Google Play.

Prúdový prenos hudby cez Bluetooth

Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby cez 
reproduktor s úžasným zvukom. Tento 
reproduktor s dokovacou stanicou Philips 
prehráva hudbu z vašich zariadení so systémom 
Android prostredníctvom technológie 
Bluetooth. Jednoducho preberte bezplatnú 
aplikáciu Philips DockStudio a po vložení 
zariadenia do dokovacej stanice sa automaticky 
zapne Bluetooth a zariadenie sa pripojí. Teraz 
si už môžete vychutnať výborný zvuk v 
dokonalom pohodlí. Len máloktoré zariadenie 
vytvorí tak kvalitný zvuk.

Hudobná sieť Songbird

Songbird predstavuje jednoduchý a 
používateľsky príjemný počítačový program a 
aplikáciu pre systém Android. Umožňuje vám 
prehľadávať a prehrávať všetky vaše médiá a 
bezproblémovo ich synchronizovať s 
počítačom. Intuitívne a výkonné funkcie správy 

hudobného obsahu vám umožňujú objaviť 
nových interpretov a hudobné štýly priamo v 
programe prostredníctvom obchodov s 
hudbou a médiami, služieb a webových lokalít. 
Prehrávajte celý obsah z vlastnej knižnice alebo 
z internetu a bezproblémovo ho pomocou 
synchronizácie preneste z počítača do 
zariadení so systémom Android.

Zakrivená zadná časť pre lepší zvuk
Čisté línie a zmyselné zakrivenie zadného krytu 
nielen skvele vyzerajú – vytvárajú tiež 
efektívnejšiu akustickú štruktúru. Toto 
dômyselne navrhnuté zakrivenie zvyšuje 
tuhosť reproduktorovej skrinky, čím výrazne 
potláča interné rezonancie a prináša 
precíznejšiu a prirodzenejšiu reprodukciu 
zvuku. Vychutnáte si tak reproduktory 
s atraktívnym vzhľadom a senzačným zvukom.

Digitálne spracovanie zvuku

Pokročilá technológia spracovania zvuku 
vylepšuje reprodukciu vašej hudby, takže každá 
nota zaznie s krištáľovo čistou presnosťou a 
každá pauza predstavuje okamih úplného ticha. 
Patentovaná technológia spracovania zvuku od 
spoločnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktných reproduktorov a vytvára zvuk, 
ktorý je jasný, detailný a výkonný bez 
akéhokoľvek skreslenia.
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Kompatibilita so zariadeniami so 
systémom Android
• Verzia systému Android 2.1 alebo novšia: áno
• Verzia technológie Bluetooth 2.1 alebo novšia: áno
• Micro USB: áno
• Pozrite si stránku: www.philips.com/FlexiDock, 

kde nájdete ďalšie podrobnosti a aktuálne 
informácie o kompatibilite

Aplikácia DockStudio pre systém 
Android
• Názov aplikácie: DockStudio, dostupná zadarmo 

na lokalite Android Market
• Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou 

Philips pre Android
• Prehrávanie hudby: Songbird Android App
• Pripojenie Bluetooth: medzi telefónom so 

systémom Android a reproduktorom s dokovacou 
stanicou. Úplne automatické pripojenie po vložení 
zariadenia do dokovacej stanice

• Internetové rádio: TuneIn s vyše 7000 stanicami
• Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC 

– Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
• Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa 

na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte 
sa fotografiu

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x15 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Prehrať a pozastaviť, 
Ďalšia a predchádzajúca skladba, Nabíjanie telefónu 
so systémom Android

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové 

stredové reproduktory

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietenie: áno
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Pripojiteľnosť
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Vstup Aux: áno

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Diaľkové ovládanie, Kábel 
pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla 
inštalačná príručka, Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

421 x 157 x 140 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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