
 

 

Philips
Docking speaker met 
Bluetooth

voor Android

AS141
Laad uw Android-telefoon op voor 

eindeloos muziekplezier
Dit systeem speelt de muziek op uw Android-telefoon af en laadt deze tegelijkertijd op, 
en wekt u met liedjes op de telefoon of de radio. Download de gratis app inclusief de 
Songbird-muziekfunctie voor makkelijk muziekbeheer en nog meer unieke functionaliteit.

Verrijk uw luisterervaring
• Via Bluetooth muziek streamen vanaf Android-apparaten
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Eenvoudig te gebruiken
• Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app
• Met Songbird kunt u muziek zoeken en luisteren, en synchroniseren tussen de PC en Android
• Automatische kloksynchronisatie met uw Android-telefoon
• Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
• Slim ontworpen FlexiDock om uw Android-telefoon aan te sluiten en op te laden

Begin de dag op uw manier
• Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
• Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken



 FlexiDock

Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-
telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de 
meeste Android-telefoons erop passen - of de 
connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs 
de bovenkant van uw telefoon zit. Deze 
extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en 
biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-
telefoons van verschillende fabrikanten, waar 
deze de Micro USB-aansluiting ook hebben 
geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel 
verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, 
zodat u uw Android-telefoon in het midden 
van de speaker kunt plaatsen.

DockStudio-app voor Android

De gratis Philips DockStudio-app biedt een 
heleboel unieke functies voor uw docking 
speakers. U kunt naar duizenden 
internetradiozenders van over de hele wereld 
luisteren, door uw muziekcollectie bladeren, 
de muziek die u luistert delen met Facebook-
vrienden of foto's van de artiest delen op 
Flickr. De app heeft een Songbird-
muziekfunctie, zodat u media kunt doorzoeken 
en afspelen, en moeiteloos kunt 
synchroniseren tussen uw PC en Android-
apparaten. In de klokmodus kunt u met deze 

app meerdere muziekalarmmelodieën instellen 
en up-to-date weerberichten krijgen. U kunt 
de app gratis downloaden via Google Play.

Muziek streamen via Bluetooth

Luister naar uw favoriete muziek met een 
luidspreker die garant staat voor topgeluid. 
Deze Philips docking speaker speelt muziek op 
uw Android-apparaten af via Bluetooth. 
Download de gratis Philips DockStudio-app en 
er wordt automatisch een Bluetooth-
verbinding tot stand gebracht wanneer uw 
toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe 
van het krachtige, verbluffende geluid, beter 
wordt het niet!

Songbird-muzieknetwerk

Songbird is een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk PC-programma en een 
Android-app. Hiermee kunt u al uw media 
doorzoeken en afspelen, en moeiteloos 
synchroniseren met uw PC. Met de intuïtieve 
en krachtige muziekbeheerfuncties vindt u 
direct in het programma nieuwe artiesten en 
muziekstijlen via muziek- en mediawinkels, 
services websites. U kunt uw eigen 
muziekverzameling en media via internet 

afspelen en moeiteloos van uw PC naar 
Android-apparaten synchroniseren.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
compact luidsprekerboxsysteem met een 
diepe bas. Het verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de 
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De 
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren 
als een conventionele woofer. Samen met de 
reactie van de woofer vergroot het systeem de 
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en 
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe 
bas op.

Automatische kloksynchronisatie
Sluit gewoon uw Android-telefoon aan en de 
docking speaker synchroniseert de tijd van de 
klok automatisch met de tijd van uw telefoon.

Tweevoudig alarm

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met 
twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf 
en de andere voor uw partner.
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Compatibiliteit met Android-apparaten
• Android versie 2.1 of hoger
• Bluetooth versie 2.1 of hoger
• Micro-USB
• Bekijken: Ga voor meer informatie en de nieuwste 

compatibiliteitsinformatie naar www.philips.com/
FlexiDock

DockStudio-app voor Android
• Naam app: DockStudio, gratis downloaden via de 

Android Market
• Compatibiliteit: Philips docking speaker voor 

Android
• Muziek afspelen: Songbird Android-app
• Bluetooth-verbinding: tussen Android-telefoon en 

docking speaker. Volledig automatische verbinding 
bij plaatsing op het dockstation

• Internetradio: TuneIn met meer dan 7000 zenders
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, 

Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker 
worden met natuurgeluiden, Wakker worden met 
foto

Geluid
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Audioweergave
• Afspeelmodus oplaadstation: Afspelen en 

onderbreken, Volgende en vorige nummer, 
Herhalen, Shuffle, Android-telefoon opladen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 2,1
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SPP
• Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
• Aux-ingang
• MP3-Link: 3.5-mm stereo-ingang

Gemak
• Klok/versie: Digitaal
• Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, 

Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen 
(snooze), Sleeptimer, Tweevoudig alarm

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

290 x 160 x 113 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart
•
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