
 

 

Philips
Stacja ładująca z głośnikiem 
WeCall BT

Bluetooth®
Dzwonienie i ładowanie
Możliwość użytkowania bez 
użycia rąk
Do smartfona

AECP3000
Prowadzenie rozmów i ładowanie dowolnego smartfona
dzięki uniwersalnej stacji ładującej
Technologia Bluetooth® umożliwia sparowanie głośnika WeCall i smartfona, dzięki czemu wszystkie 

funkcje są dostępne podczas ładowania. Możesz rozmawiać tak, jak zechcesz — za pomocą samego 

telefonu, głośnika lub słuchawek — z zachowaniem prywatności i w trybie głośnomówiącym. Podłącz 

własny przewód, aby swobodnie naładować urządzenie.

Najwyższa jakość dźwięku i głosu w tej klasie
• Wysokiej jakości mikrofony zapewniające doskonałe przechwytywanie głosu w każdym miejscu
• Zaawansowana funkcja redukcji szumów zapewniająca wyraźny dźwięk podczas rozmów
• Głośnik o dużej mocy umożliwiający odtwarzanie muzyki i zapewniający czysty dźwięk podczas 

rozmów
• Podłącz własny przewód, aby swobodnie naładować urządzenie

Łatwa obsługa
• Łatwe podłączanie smartfonów z funkcją Bluetooth®
• Bezpłatna aplikacja WeCall do szybkich i intuicyjnych połączeń konferencyjnych
• Gniazdo słuchawek umożliwiające prowadzenie prywatnych rozmów bez użycia rąk

Dopełnienie telefonu
• Produkt przeznaczony do dowolnego smartfona
• Doskonały produkt do korzystania z FaceTime lub innych aplikacji do wideokonferencji



 Wysokiej jakości mikrofony
Wysokiej jakości mikrofony zapewniające doskonałe 
przechwytywanie głosu w każdym miejscu

Zaawansowana funkcja redukcji szumów
Zaawansowana funkcja redukcji szumów 
zapewniająca wyraźny dźwięk podczas rozmów

Głośnik o dużej mocy
Głośnik o dużej mocy umożliwiający odtwarzanie 
muzyki i zapewniający czysty dźwięk podczas 
rozmów

Wszechstronne możliwości dokowania

Podłącz własny przewód, aby swobodnie naładować 
urządzenie

Płynne połączenie Bluetooth®

Łatwe podłączanie smartfonów z funkcją Bluetooth®

Intuicyjne połączenia konferencyjne
Niezwykle przydatna aplikacja WeCall firmy Philips 
umożliwia zarządzanie numerami telefonów 
wykorzystywanymi podczas połączeń 
konferencyjnych, a także wprowadza kody dostępu 
bezpośrednio z kalendarza. Bardzo ułatwia to 
wybieranie i dostęp do połączeń z poziomu 
kalendarza.

Prywatne rozmowy bez użycia rąk
Gniazdo słuchawek umożliwiające prowadzenie 
prywatnych rozmów bez użycia rąk

Idealny wybór do każdego telefonu

Produkt przeznaczony do dowolnego smartfona

Obsługa funkcji VOIP, Skype i FaceTime

Doskonały produkt do korzystania z FaceTime lub 
innych aplikacji do wideokonferencji
AECP3000/12

Dane techniczne
Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®
• Wersja: 2.1 + EDR
• Profile: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Zasięg: 10 m (wolna przestrzeń)

Aplikacja Philips WeCall
• Bezpłatne pobieranie: TAK, Wyszukaj „Philips 

WeCall”
• W sklepie Apple Store: Wymaga systemu iOS w 

wersji 4.3 lub nowszej
• W sklepie Google Play

iPhone
• Zgodność z: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3G

Zgodność z urządzeniami Android
• System Android w wersji 2.1 lub nowszej
• Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

Dźwięk
• Wbudowane głośniki: 1 x 40 mm
• Moc wyjściowa: 1,5 W RMS

Udogodnienia
• Telefon głośnomówiący
• Regulacja głośności: W górę/dół

Możliwości połączeń
• Bluetooth
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• USB: USB 2.0 x 1
• Gniazdo słuchawek

Ładowanie przez USB
• TAK
• 5 V, 1 A

Moc
• Wejście zasilania: 5 V DC, 1 A

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy
• Podstawka dla: złącza 30-stykowego (iPhone 4/4S), 

złącza Lightning (iPhone 5), przewodu micro-USB
• Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

215 x 162 x 144 mm
• Waga produktu (g): 0,71
•

Data wydania 2015-05-25

Wersja: 3.0.5

12 NC: 8670 001 07775
EAN: 08 71258 17003 48

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Zalety
Stacja ładująca z głośnikiem WeCall BT
Bluetooth® Dzwonienie i ładowanie, Możliwość użytkowania bez użycia rąk, Do smartfona

http://www.philips.com

