
 

 

Philips
Staţie de încărcare difuzor 
WeCall BT

Bluetooth®
Apelare și încărcare
Mâini libere
Pentru smartphone

AECP3000
Bucură-te de apeluri şi încarcă orice smartphone
cu o staţie de încărcare versatilă
Tehnologia Bluetooth® sincronizează difuzorul WeCall şi smartphone-ul pentru a avea acces 
la toate funcţiile când încarci. Vorbeşte aşa cum doreşti, la receptor, difuzor, căşti, în intimitate 
sau în modul handsfree. Ataşează-ţi propriul cablu pentru o experienţă de încărcare versatilă.

Cea mai bună performanţă a sunetului și microfonului din clasă
• Microfoane de înaltă calitate cu înregistrarea perfectă a vocii, oriunde
• Funcţie avansată de eliminare a zgomotului pentru conversaţii clare
• Boxă puternică pentru redare de muzică și conversaţii clare
• Atașează propriul tău cablu pentru o experienţă de încărcare versatilă

Ușor de utilizat
• Conectare facilă la smartphone-urile cu Bluetooth® activat
• Aplicaţia WeCall gratuită pentru conferinţe telefonice rapide și intuitive
• Mufă căști pentru apeluri private în regim mâini libere

Îţi completează telefonul
• Potrivită pentru orice smartphone
• Perfectă pentru FaceTime sau alte aplicaţii de videoconferinţă



 Microfoane de înaltă calitate
Microfoane de înaltă calitate cu înregistrarea 
perfectă a vocii, oriunde

Funcţie avansată de eliminare a 
zgomotului
Funcţie avansată de eliminare a zgomotului pentru 
conversaţii clare

Difuzor puternic
Boxă puternică pentru redare de muzică și 
conversaţii clare

Experienţă de andocare versatilă

Atașează propriul tău cablu pentru o experienţă de 
încărcare versatilă

Conexiune impecabilă prin Bluetooth®

Conectare facilă la smartphone-urile cu Bluetooth® 
activat

Conferinţe telefonice intuitive
Aplicaţia comodă WeCall de la Philips gestionează 
numerele de apelare pentru conferinţe telefonice și 
chiar introduce coduri de acces direct din calendarul 
dvs., ușurându-vă tastarea și accesarea apelurilor din 
calendar cu o simplă apăsare de buton.

Efectuează apeluri private în regim 
mâini libere
Mufă căști pentru apeluri private în regim mâini libere

Ideală pentru orice telefon

Potrivită pentru orice smartphone

Compatibilă cu VOIP, Skype și 
FaceTime

Perfectă pentru FaceTime sau alte aplicaţii de 
videoconferinţă
AECP3000/12

Specificaţii
Tehnologia wireless Bluetooth®
• Versiune: V2.1 + EDR
• Profile: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Gamă: 10 m (spaţiu liber)

Aplicaţia Philips WeCall
• Descărcare gratuită: Da, căutaţi „Philips WeCall”
• De pe Apple Store: Necesită versiunea iOS 4.3 sau 

o versiune ulterioară
• De pe Google Play

iPhone
• Compatibil cu: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, 

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS

Compatibilitatea cu dispozitivul Android
• Versiunea Android 2.1 sau ulterioară
• Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Sunet
• Difuzoare încorporate: 1 x 40 mm
• Putere de ieșire: 1,5 W RMS

Confort
• Difuzor - vorbiţi având mâinile libere
• Controlul volumului: Sus/Jos

Conectivitate
• Bluetooth
• Microfon: Microfon încorporat
• USB: USB 2.0 x 1
• Jack pentru căști

Încărcare USB
• Da
• 5 V, 1 A

Alimentare
• Putere de intrare: 5 V c.c., 1 A

Accesorii
• Adaptor CA
• Staţie pentru: conector cu 30 pini (iPhone 4/4S), 

conector Lightning (iPhone 5), cablu micro USB
• Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

215 x 162 x 144 mm
• Greutate produs (g): 0,71
•
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