
 

 

Philips
Nabíjecí stanice pro hlasitý 
telefon WeCall BT

Bluetooth®
Call & charge
Hands-free
Pro chytrý telefon

AECP3000
Užívejte si volání a nabíjejte jakýkoli chytrý telefon
s všestrannou nabíjecí základnou
Díky technologii Bluetooth® je možné spárovat hlasitý telefon WeCall a chytrý telefon a mít 
během nabíjení přístup ke všem funkcím. Mluvte, jak je vám libo – sluchátko, reproduktor, 
sluchátka – v soukromí a handsfree. Připojte vlastní kabel a zajistěte si všestranné nabíjení.

Nejlepší zvuk a zpracování hlasu ve své třídě
• Vysoce kvalitní mikrofony, které dokonale zachytí hlas kdekoli
• Pokročilé potlačení šumu pro srozumitelný hovor
• Výkonný reproduktor pro přehrávání hudby a srozumitelný hovor
• Připojte vlastní kabel a využívejte dokování všestranně

Snadné použití
• Snadné připojení k chytrým telefonům s technologií Bluetooth®
• Bezplatná aplikace WeCall pro rychlé a intuitivní konferenční hovory
• Konektor sluchátek pro soukromé hovory pomocí hands-free

Hodí se k vašemu telefonu
• Hodí se pro každý chytrý telefon
• Perfektní pro aplikaci FaceTime nebo další aplikace pro videokonference



 Vysoce kvalitní mikrofony
Vysoce kvalitní mikrofony, které dokonale zachytí 
hlas kdekoli

Pokročilé potlačení šumu
Pokročilé potlačení šumu pro srozumitelný hovor

Výkonný reproduktor
Výkonný reproduktor pro přehrávání hudby a 
srozumitelný hovor

Všestranné využití dokování

Připojte vlastní kabel a využívejte dokování 
všestranně

Bezproblémové připojení Bluetooth®

Snadné připojení k chytrým telefonům s technologií 
Bluetooth®

Intuitivní konferenční hovory
Praktická aplikace Philips WeCall spravuje čísla 
konferenčních hovorů a dokonce zadává přístupové 
kódy přímo z vašeho kalendáře: vytáčení a přístup 
k hovorům z kalendáře je neuvěřitelně snadné, stačí 
stisknout tlačítko.

Soukromé hovory pomocí hands-free
Konektor sluchátek pro soukromé hovory pomocí 
hands-free

Ideální pro každý telefon

Hodí se pro každý chytrý telefon

Vhodné pro VOIP, Skype a FaceTime

Perfektní pro aplikaci FaceTime nebo další aplikace 
pro videokonference
AECP3000/12

Specifikace
Bezdrátová technologie Bluetooth®
• Verze: V2.1 + EDR
• Profily: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Dosah: 10 m (volný prostor)

Aplikace Philips WeCall
• Bezplatné stažení: Ano, vyhledejte „Philips 

WeCall“
• v obchodě Apple Store: Vyžaduje systém iOS 4.3 

nebo novější
• Z obchodu Google Play: Ano

iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

Kompatibilní se zařízeními se systémem 
Android
• Android verze 2.1 nebo novější: Ano
• Bluetooth verze 2.1 nebo novější: Ano

Zvuk
• Vestavěné reproduktory: 1x 40 mm
• Výstupní výkon: 1,5 W RMS

Pohodlí
• Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
• Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

Možnosti připojení
• Bluetooth: Ano
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• USB: USB 2.0 x 1
• Konektor sluchátek: Ano

Nabíjení prostřednictvím USB
• Ano: Ano
• 5 V, 1 A: Ano

Spotřeba
• Maximální příkon: 5 V DC, 1 A

Příslušenství
• Adaptér AC: Ano
• Základna pro: 30kolíkový konektor (iPhone 4/4S), 

konektor Lightning (iPhone 5), Kabel micro-USB
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

215 x 162 x 144 mm
• Hmotnost výrobku (g): 0,71
•
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