
 

 

Philips
WeCall BT говорител, 
станция за зареждане

Bluetooth®
Обаждане и зареждане
Свободни ръце
За смартфон

AECP3000
Наслаждавайте се на повиквания и зареждайте всеки смартфон
с многофункционална станция за зареждане
Bluetooth® технологията обединява високоговорител WeCall със смартфон за достъп до всички 

функции при зареждане. Говорете, както пожелаете – устройство, високоговорител, слушалки, – 

в усамотение и със свободни ръце. Включете собствен кабел за гъвкаво зареждане.

Най-добри в класа си характеристики на звук и глас
• Висококачествени микрофони за идеално улавяне на глас навсякъде
• Усъвършенствано шумопотискане за ясни разговори
• Мощен високоговорител за възпроизвеждане на музика и ясни разговори
• Поставете собствен кабел за гъвкаво зареждане

Лесна употреба
• Лесно свързване със смартфони с Bluetooth®
• Приложение Free WeCall за бързи и интуитивни конферентни разговори
• Жак за слушалки за частни обаждания със свободни ръце

Допълва телефона ви
• Подходящо решение за всеки телефон
• Идеално решение за FaceTime или други приложения за видеоконференции



 Висококачествени микрофони
Висококачествени микрофони за идеално 
улавяне на глас навсякъде

Усъвършенствано шумопотискане
Усъвършенствано шумопотискане за ясни 
разговори

Мощен високоговорител
Мощен високоговорител за възпроизвеждане на 
музика и ясни разговори

Гъвкаво използване на докинг 
станцията

Поставете собствен кабел за гъвкаво зареждане

Безпроблемно свързване с Bluetooth®

Лесно свързване със смартфони с Bluetooth®

Интуитивни конферентни разговори
Удобното приложение Philips WeCall управлява 
конферентни разговори и дори въвежда кодове 
за достъп от вашия календар, което прави 
изключително улеснява набирането и достъпа до 
разговори от вашия календар с натискането на 
един бутон.

Провеждане на частни обаждания със 
свободни ръце
Жак за слушалки за частни обаждания със 
свободни ръце

Идеално решение за всеки телефон

Подходящо решение за всеки телефон

Подходящо решение за VOIP, Skype и 
FaceTime

Идеално решение за FaceTime или други 
приложения за видеоконференции
AECP3000/12

Спецификации
Безжична технология Bluetooth®
• Версия: V2.1 + EDR
• Профили: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Обхват: 10М (свободно дисково пространство)

Приложение Philips WeCall
• Безплатно изтегляне: Да, Търсене на "Philips 

WeCall"
• От Apple Store: Изисква iOS 4.3 или по-нова 
версия

• От Google Play

iPhone
• Съвместим с: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

Съвместимост с устройствата с 
Android
• Android версия 2.1 или следваща
• Bluetooth версия 2.1 или следваща

Звук
• Вградени високоговорители: 1 x 40 мм
• Изходна мощност: 1,5 W RMS

Комфорт
• Високоговорител - разговори със свободни 
ръце

• Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу

Възможности за свързване
• Bluetooth
• Микрофон: Вграден микрофон
• USB: USB 2.0 – 1 бр.
• Жак за слушалки

Зареждане от USB
• Да
• 5 V, 1 A

Захранване
• Входна мощност: 5 V DC, 1 A

Аксесоари
• AC адаптер
• Поставка за: 30-щифтов съединител (iPhone 4/

4S), Съединител Lightning (iPhone 5), микро USB 
кабел

• Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

215 x 162 x 144 мм
• Тегло на продукта (г): 0,71
•
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