
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

for iPod/iPhone

AD200
Nyt musikk fra iPod/iPhone

På bordet og alle andre steder leverer denne elegante dokkinghøyttaleren krystallklar lyd 
som fyller ditt personlige område.

Crystal clear sound
• Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Nyt favorittmusikken din
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
• Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-spilleren

Elegant og kompakt
• Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler



 Neodymhøyttalere
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Kompakt design
Kompakt design som passer alle steder, til alle 
livsstiler

Tilkobling til AUX-inngang

Tilkobling til AUX-inngang for den bærbare MP3-
spilleren

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 

tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 
justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

Spill av og lad iPod/iPhone

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du 
lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du 
koble den bærbare enheten direkte til 
underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at 
du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. 
Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller 
sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre 
deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir 
tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon 
lader automatisk den bærbare enheten når den står i 
dokkingstasjonen.
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Spesifikasjoner
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch, Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB, 
iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: 4 W RMS

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Høyttalere
• Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem
• Høyttalerforbedring: bassrefleks-høyttalersystem

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
• Produktmål (B x H x D): 185 x 64 x 94 mm
• Produktvekt: 0,43 kg
• Bruttovekt: 0,56 kg
• Hovedeskekvantum: 4
• Vekt, hovedeske: 2,52 kg

Anvendelighet
• Ladeenhet: iPhone, iPod

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 110 V-220 V
•

* iPhone er nødvendig for å bruke høyttalertelefonens funksjoner
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