
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

skirta „iPod“ / „iPhone“
Baterija / AC

DS3000
Sužavėti garsų

Užpildykite savo erdvę muzika ir stiliumi
Ant jūsų stalo arba bet kurioje kitoje vietoje, šis išvaizdus prijungiamas garsiakalbis atkuria krištolinio 

švarumo garsą, užpildantį jus supančią erdvę. Sinchronizuokite savo iPhone/ iPod įrašus su kompiuteryje 

esančiais įrašais. Naudokitės maitinimo iš elektros tinklo arba maitinimo elementais galimybėmis, 

užtikrinančiomis maksimalų universalumą.

Labai aiškus garsas
• DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
• Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui
• Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės

Modernus universalumas
• PC sinchronizavimas su jūsų „iPod/iPhone“
• Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
• Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti 

daug kitų funkcijų



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas 
(DBB)

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Neodimio garsiakalbiai
Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus 
magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio 
žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso 
sukūrimui.

PC sinchronizavimas
Prijunkite, grokite, sinchronizuokite ir įkraukite! 
Pasinerkite į mėgiamą muziką savo „iPod“ ar 
„iPhone“, kol prietaisas įkraunamas ir 
sinchronizuokite su savo kompiuteriu per USB – 
mėgaukitės nuostabia garso kokybe ir neįtikėtinu 
patogumu. Tegul muzika liejasi vėl ir vėl, nes energija 
niekada nepasibaigs.
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Ypatybės
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių • Įkrovimo prietaisai: „iPhone”
•

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini”, 

„iPod nano“, „iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” 
(2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” 
(4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” 
(6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 
karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, 
„iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod” (5-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“
• Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, 

„Rock“ , „Jazz“, „Classic“
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis, 

pabuskite su muzika, pabuskite su gamtos garsais, 
pabuskite su vaizdais

• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• Pasaulinė orų prognozė

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

stiprinimas
• Išvesties galia: 8 W RMS

Prijungimo galimybė
• „PC Link“: USB 2.0
• Aux įvestis

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: baterija, 100 - 240V AC, 50/

60Hz
• Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
• Maitinimo elementų skaičius: 4
• Baterijos eksploatavimo laikas: 8 val.

Matmenys
• Bendras svoris: 1,33 kg
• Dėžutės svoris: 3,03 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 210 x 150 x 135 

mm mm
• Pagrindinės dėžutės matmenys: 300 x 240 x 

145 mm
• Dėžučių kiekis: 2
• Svoris: 0,96 kg

Priedai
• Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas, USB laidas
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