
 

 

Philips
докинг станция за 
безжична тонколона

за Android
Bluetooth

AS860
Излъчвайте поточно музиката си и зареждайте 
телефона си с Android
Поставете своя телефон с Android, за да го заредите, и се наслаждавайте на сензационното 
качество на звука на тонколоната за поставяне AS860. За още по-голямо удобство One-
Touch със смартфони с NFC за Bluetooth сдвояване и лесно поточно излъчване на музика.

Кристално чист звук
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Безжично поточно излъчване на музика Bluetooth®-aptX® с висока вярност
• Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Лесна употреба
• Интелигентно проектираната FlexiDock подхожда на всеки телефон с Android
• Зареждане на второ мобилно устройство през USB порта

Авангардна универсалност
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• Притурка за лесно Bluetooth сдвояване за телефон с Android
• Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост



 Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 
до NFC зоната на тонколоната и 
тонколоната ще се включи, ще се извърши 
Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

FlexiDock
Подобрената версия на Philips FlexiDock 
включва микро USB съединител, идеален за 
всеки телефон с Android. Механизмът за 
поставяне чудесно подхожда за всеки 
телефон с Android, благодарение на дизайна 
със закръглени ръбове на съединителя. Той 
предлага максимална регулируемост. 
Просто плъзнете съединителя наляво или 
надясно или го завъртете, за да прилегне на 
всяко място или ориентация на Micro USB 
порта на вашия телефон. Тази изключителна 
гъвкавост е първата по рода си, 
удовлетворяваща нуждите на телефони с 
Android, направени от различни 
производители без стандартизирана 
позиция и ориентация на micro USB 
съединителя.

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 

едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тя осигурява лесна безжична 
връзка с iPod/iPhone/iPad или други 
Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на 
звука от филмите и игрите безжично и 
лесно – с тази тонколона.

Bluetooth®-aptX® поточно излъчване
С усъвършенствана технология, 
излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук 
се извежда на следващото ниво. 
Стандартният Bluetooth® звук използва 
SBC кодек, създаден за основен пренос на 
звук, който понякога не удовлетворява 
слушателите. Тонколоната Philips обаче е 
оборудвана с безжична технология 
Bluetooth®-aptX® с висока вярност – 
предоставяща богат, мощен и кристално 
ясен звук. Съвместима с най-новите 
смартфони, таблети и други устройства с 
Android™, сега Philips предоставя 
качеството на звука, което сте свикнали да 
очаквате. Безжичната музика никога не е 
звучала толкова добре.

Притурка за лесно Bluetooth 
сдвояване
Предлаганото за изтегляне от Google Play, 
приложение Philips Bluetooth Audio Connect 
позволява да свързвате и сдвоявате 
мобилното си устройство с всяко Philips 
Bluetooth аудио устройство с лекота. 
Докоснете иконата на приложението, за да 
добавите, сдвоите и свържете автоматично 
с всяко Philips Bluetooth аудио устройство. 
Веднъж сдвоени, можете също да 
преименувате и промените иконите. Тази 
притурка ви позволява да имате няколко 
аудио устройства Philips, което ви позволява 
лесно да превключвате между различни 
устройства с Bluetooth. Просто докоснете, 
за да изберете желаното аудио устройство 
Philips и да започнете да излъчвате поточно.

Цифрова обработка на звука

Авангардната технология за обработка на 
звука подобрява възпроизвеждането на 
вашата музика, така че всяка нота звучи с 
кристална чистота и прецизност, а всяка 
пауза е пропита с абсолютна тишина. 
Фирмената технология на Philips за 
обработка на звука оптимизира 
показателите на компактните тонколони и 
дава чист звук с всички тембри, мощен и без 
никакви изкривявания.

Система басрефлексни 
високоговорители
Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.
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Съвместимост
• micro USB съединител: за зареждане на всички 
телефони с Android

• поточно предаване на музика чрез Bluetooth: 
iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina 
дисплей, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 
4S, iPhone 5, iPod touch 3-то поколение или по-
нова версия, телефони и таблети с Android, 
друго Bluetooth устройство

• работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" 
широколентови басови високоговорители

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 2.1
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
• Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• NFC: за сдвояване чрез Bluetooth
• Поддръжка на Bluetooth aptX: поточно 
предаване

• Аудио вход (3,5 мм)

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 325 x 115 x 

117 мм
• Тегло вкл. опаковката: 2,5 кг
• Тегло на изделието: 2 кг
• Размери на пакета (ШxДxВ): 358 x 166 x 196 мм

Power
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz, Батерия
• Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
• Време на работа на батерии: 8 ч
•
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