
 

 

Philips
boxă cu andocare

pentru iPod/iPhone
Afișaj pentru ceas

AD300
Bucuraţi-vă de muzică cu dispozitivul 

dvs. iPod/iPhone
Pe biroul dvs. sau oriunde altundeva, această îndrăzneaţă boxă cu andocare oferă un 
sunet de o claritate excepţională, care vă umple spaţiul personal.

Sunet de claritate excepţională
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Savuraţi muzica preferată
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
• Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul dumneavoastră MP3 portabil

Multifuncţionalitate avansată
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
• Afișaj pentru ceas cu LED-uri pentru o vizualizare clară a orei exacte

Elegant și compact
• Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice stil de viaţă



 Design compact
Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice 
stil de viaţă

Sincronizare automată a ceasului

Când conectaţi și andocaţi, acest sistem de andocare 
va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în 
decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică 
comodă, nu mai este necesar să setaţi ora manual.

Conexiune intrare Aux-in

Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul 
dumneavoastră MP3 portabil

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 
mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite 
conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul 
cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica 
preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta 
încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, 
astfel încât să vă puteţi bucura de muzică și să nu 
trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei 
dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare 
vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce 
este andocat.
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Specificaţii
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod mini, iPod 

nano, iPod Nano prima generaţie, iPod Nano a 2-a 
generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, iPod Nano a 
4-a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano 
a 6-a generaţie, iPod touch, iPod touch a 2-a 
generaţie, iPod touch a 2-a generaţie 8/16/32 GB, 
iPod cu afișaj color, iPod a 5-a generaţie

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 4W RMS

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: Sistem de boxe 

Bass Reflex

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

Dimensiuni
• Greutate brută: 1,08 kg
• Greutate bax: 2,38 kg
• Cantitate bax: 2
• Greutate: 0,84 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

241 x 153 x 136 mm

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 110–220 V

Confort
• Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod
• Ceas: Digital, Pe afișajul principal
•
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