
 

 

Philips
bezdrátový dokovací 
reproduktor

pro systém Android
Bluetooth

AS860
Streamujte hudbu a nabíjejte 

telefon se systémem Android
Nabíjejte v doku telefon se systémem Android a vychutnávejte si úžasnou kvalitu zvuku 
dokovacího reproduktoru AS860. Stisknutím jediného tlačítka u chytrých telefonů 
s aktivní funkcí NFC párujte přes rozhraní Bluetooth nebo jednoduše streamujte hudbu.

Křišťálově čistý zvuk
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Bezdrátové streamování Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi
• Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Snadné použití
• Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení telefonů se systémem Android
• Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Pokročile univerzální
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Snadné párování Bluetooth pro telefon Android
• Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost



 Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 
jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na 
chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC 
v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše 
reproduktor zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth a spustíte streamování hudby.

FlexiDock
Vylepšená verze doku Philips FlexiDock je 
opatřena konektorem micro USB, který je 
perfektní pro libovolný telefon se systémem 
Android. Dokovací mechanismus se skvěle 
hodí pro jakýkoli telefon se systémem 
Android, a to díky hladkému a zaoblenému 
provedení konektoru. Nabízí maximální 
možnosti nastavení. Konektor lze jednoduše 
posunout doleva nebo doprava či otočit tak, 
aby odpovídal jakémukoli umístění nebo 
orientaci portu micro USB na telefonu. Tato 
zcela mimořádná flexibilita je první svého 
druhu a vyhovuje všem telefonům se systémem 
Android, které pocházejí od různých výrobců a 
nemají standardizované umístění ani orientaci 
konektoru micro USB.

Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími 

zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou 
chytré telefony, tablety nebo dokonce 
notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat 
svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke 
hře z reproduktoru a bezdrátově.

Streamování Bluetooth®-aptX®
Pokročilá technologie posouvá streamování 
přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. 
Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek 
SBC vytvořený pro základní přenos zvuku, což 
posluchačům často přináší zklamání a 
nespokojenost. Avšak reproduktor Philips je 
vyzbrojen bezdrátovou technologií 
Bluetooth®-aptX® v kvalitě Hi-Fi: poskytne 
vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. 
Výrobek společnosti Philips je kompatibilní 
s nejnovějšími chytrými telefony, tablety a 
dalšími zařízeními se systémem Android™ a 
přináší vám takovou kvalitu zvuku, kterou jste 
očekávali. Bezdrátová hudba ještě nikdy 
nezněla tak dobře.

Widget pro snadné párování Bluetooth
Widget Philips Bluetooth Audio Connect lze 
stáhnout z obchodu Google Play a umožní vám 
snadno připojit a spárovat vaše mobilní zařízení 
s jakýmkoli audiozařízením Philips Bluetooth. 
Klepnutím na widget můžete automaticky 
přidat, spárovat a připojit libovolné 
audiozařízení Philips Bluetooth. Jakmile 
proběhne párování, je možné zařízení 
přejmenovat a změnit ikony. Díky tomuto 
widgetu můžete mít několik audiozařízení 
Philips a snadno přepínat mezi zařízeními 
Bluetooth. Jednoduše klepnutím vyberte 
požadované audiozařízení Philips a spusťte 
streamování.

Digitální zpracování zvuku

Pokročilá technologie zpracování zvuku 
zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón 

křišťálově čistý a přesný a každá pauza 
vyplněna naprostým tichem. Patentovaná 
technologie digitálního zpracování zvuku 
společnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktních reproduktorů a přináší čistý 
a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez 
zkreslení.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si 
vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a 
počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. 
U počítačů se obvykle k připojení využívá 
výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou 
svou hudební sbírku prostřednictvím sady 
vynikajících reproduktorů. Značka Philips 
jednoduše přináší lepší zvuk.
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Kompatibilita
• konektor micro USB: pro nabíjení všech telefonů 

se systémem Android
• streamování hudby pomocí funkce Bluetooth: 

iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem 
Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPod touch 3. generace nebo novější, 
telefony a tablety se systémem Android, jiné 
zařízení podporující technologii Bluetooth

• pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 20 W
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové 

reproduktory

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 2.1
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• NFC: pro párování Bluetooth
• Podpora Bluetooth aptX: datový tok
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 325 x 115 x 117 mm
• Hmotnost včetně balení: 2,5 kg
• Hmotnost výrobku: 2 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 358 x 166 x 196 mm

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, 

Baterie
• Typ baterie: Li-ion (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h
•
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