
 

 

Philips Fidelio
Dokkinghøyttaler

DS3000
Lidenskap for lyd

Fyll rommet med musikk og stil
Den elegante dokkinghøyttaleren gir krystallklar lyd som fyller rommet, enten du har den 
på skrivebordet eller andre steder. Synkroniser iPhone/iPod med PCen. Gled deg over 
valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.

Crystal clear sound
• DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
• Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd
• Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Elegant og kompakt
• Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
• 360-graders design for et flott utseende fra alle vinkler

Avansert allsidighet
• PC-synkronisering med iPod/iPhone
• Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
• Oppdag og del musikk og andre funksjoner via den kostnadsfrie Fidelio-appen



 dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Neodymhøyttalere
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

PC-synkronisering
Sett den i dokkingstasjonen, spill av musikk, 
synkroniser eller lad den. Nyt favorittmusikken din 
på iPod eller iPhone mens den lader og 
synkroniserer med PCen via USB, og gled deg over 
utmerket lydkvalitet sammen med svært enkel bruk. 
La favorittmusikken spilles lenge uten at du går tom 
for strøm.
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Høydepunkter
• Lydsystem: stereo • Ladeenhet: iPhone
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch, Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB, 
iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

iPod/iPhone-app
• Gratis nedlasting fra App store
• Programnavn: Fidelio
• Kompatibilitet: Fidelio-dokkinghøyttaler, iPhone 

OS 3.0
• Avspilling: navigasjon for album/spor, 

avspillingskontroller
• Lydinnstillinger: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, 

Klassisk
• Klokke: analog skjerm, digital skjerm
• Alarm: flere alarmer, sleep timer, våkn opp til 

musikk, våkn opp til naturlyder, våkn opp til bilde
• Over 7000 Internett-radiostasjoner
• Værmelding for hele verden

Lyd

• Volumkontroll: opp/ned
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Utgangseffekt: 8 W RMS

Tilkoblingsmuligheter
• PC-link: USB 2.0
• Aux-inngang

Høyttalere
• Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem

Drift
• Strømforsyning: batteri, 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Antall batterier: 4
• Batterilevetid: 8 t

Mål
• Bruttovekt: 1,33 kg
• Vekt, hovedeske: 3,03 kg
• Produktmål (BxDxH): 210 x 150 x 135 mm
• Mål på hovedeske: 300 x 240 x 145 mm
• Hovedeskekvantum: 2
• Vekt: 0,96 kg

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling, USB-

kabel
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