Philips Fidelio
Reproduktor s dokovacou
stanicou

DS3000

Reproduktor stvorený pre vašu hudbu
Naplňte si priestor zvukom a štýlom
Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie neodolateľný DS3000 krištáľovo čistý zvuk, ktorý
vyplní priestor okolo vás. Synchronizujte prehrávače iPhone/iPod so svojím počítačom.
Vychutnávajte si možnosť napájania zo siete alebo z akumulátora s maximálnou flexibilitou.
Krištáľovo čistý zvuk
• DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
• Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
Elegantný a kompaktný
• Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl
• 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla
Rozšírená všestrannosť
• Synchronizácia s počítačom a prehrávačom iPhone/iPod
• Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
• Dokovanie ľubovoľného prehrávača iPhone/iPod dokonca aj v jeho puzdre
• Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
• Vyhradená aplikácia dostupná v obchode App Store s ďalšími funkciami
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Reproduktor s dokovacou stanicou

Technické údaje
Kompatibilné s iPhone

• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Kompatibilita s iPod

• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s
farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod classic,
iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie,
iPod nano 3. generácie, iPod touch, iPod nano 4.
generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 5.
generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB

iPhone/iPod APP

• Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
• Názov aplikácie: Fidelio+
• Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou
Fidelio, iPhone OS 3.0
• Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách,
Ovládacie prvky prehrávania
• Nastavenia zvuku: DBB, DSC – Flat, Pop, Rock,
Jazz, Classic
• Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
• Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa
na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte
sa fotografiu

Prehrávanie zvuku

• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia
iPhone

Zvuk

• Výstupný výkon (RMS): 8W

Hlavné prvky
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie
basov

Pripojiteľnosť

• Počítačové prepojenie: USB 2.0
• Vstup Aux

Reproduktory

• Neodýmiový magnetový systém

Príkon
•
•
•
•

Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
Počet batérií: 4
Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Rozmery

•
•
•
•
•
•

Váha hlavnej lepenky: 3 03 kg
Rozmery produktu (ŠxHxV): 210 x 150 x 135
Váha vrátane balenia: 1,33 kg
Rozmery hlavnej škatule: 300 x 240 x 145 mm
Množstvo hlavnej lepenky: 2
Hmotnosť: 0,96 kg

Príslušenstvo

• Káble: Vstup AUX 3,5 mm
• USB kábel: Biela
•
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Dynamické zvýraznenie basov (DBB)

www.philips.com

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné
basové úrovne, takže si budete môcť užívať
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Neodýmiové reproduktory

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej
cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá
vyvážená kvalita zvuku.

Synchronizácia s počítačom

Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho!
Ponorte sa do svojej obľúbenej hudby na prehrávači
iPhone alebo iPod, kým sa nabíja a synchronizuje
s počítačom cez USB – a vychutnávajte si vynikajúcu
kvalitu zvuku s bezkonkurenčným pohodlím. Nech
skvelé melódie znejú bez prestania – dokonca bez
toho, aby došla energia.

