
 

 

Philips
caixa acústica com dock

para iPod/iPhone
Bateria/energia CA

DS3000
Obcecados por som

Preencha o ambiente com música e estilo
Apoiado sobre uma mesa ou em qualquer outro lugar, esta elegante dock station fornece um 
som cristalino que preenche todo o ambiente. Sincronize seu iPhone/iPod com um PC. Você 
ainda conta com a máxima flexibilidade de funcionamento: via energia elétrica ou bateria.

Som cristalino
• O DBB preserva os tons baixos para graves profundos em qualquer volume
• Alto-falantes de neodímio para um som balanceado e puro
• Tecnologia de blindagem para bloquear a interferência de telefones celulares

Elegante e compacto
• Design compacto, para qualquer espaço e qualquer estilo de vida
• Design 360° para um visual deslumbrante de qualquer ângulo

Versatilidade avançada
• Sincronização do PC com iPod/iPhone
• Funcionamento a bateria ou eletricidade para curtir músicas em qualquer lugar
• Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
• AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos
• Navegue, compartilhe músicas e curta muitos recursos com o aplicativo DockStudio



 Dynamic Bass Boost (DBB)

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua 
experiência musical, destacando o conteúdo de 
graves da música em qualquer nível de volume — do 
mais baixo ao mais alto — com o toque de um 
botão! As freqüências graves mais baixas geralmente 
se perdem quando se emprega um nível de volume 
muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de 
graves pode ser ativado, intensificando os níveis de 
graves, produzindo um som mais consistente, 
mesmo com o volume baixo.

Alto-falantes de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e um som balanceado e puro.

Sincronização do PC
Acople, reproduza e carregue! Curta suas músicas 
favoritas armazenadas em seu iPhone ou iPod 
enquanto o carrega e o sincroniza com o PC via USB. 
Além disso, desfrute de uma qualidade sonora 
impressionante com praticidade nunca vista antes. 
Deixe que as melhores músicas sejam reproduzidas 
continuamente, sem que a bateria descarregue.
DS3000/78

Destaques
iPhone •
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano - 1ª geração, iPod nano - 2ª 
geração, iPod nano - 3ª geração, iPod nano - 4ª 
geração, iPod nano - 5ª geração, iPod nano - 6ª 
geração, iPod touch, iPod touch - 2ª geração, iPod 
touch 2ª geração 8/16/32 GB, iPod com display em 
cores, iPod - 5ª geração

Aplicativo para iPod/iPhone
• Nome do aplicativo: DockStudio
• Download gratuito pela App store
• Compatibilidade: iPhone OS 3.0
• Reprodução: Navegação por álbum/faixa, 

Controles de reprodução
• Configurações de som: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, 

Jazz, Clássica
• Relógio: Display analógico, Display digital
• Despertador: Vários alarmes, Timer de 

desligamento automático, Acorde ouvindo música, 
Acorde ouvindo sons da natureza, Acorde vendo 
uma foto

• Mais de 7.000 estações de rádio da Internet
• Previsão do tempo mundial

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução na base: Carregando o 

Som
• Potência de saída (W RMS): 8 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves

Conectividade
• PC Link: USB 2.0
• Aux in

Caixas acústicas
• Sistema de ímã de neodímio

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 

Bateria
• Tipo de bateria: AA / LR6 alcalina
• Nº de pilhas: 4
• Tempo de operação com bateria: 8 h

Dimensões
• Peso da caixa de embalagem master: 3,03 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 150 x 135
• Peso, incluindo embalagem: 1,33 kg
• Dimensões da embalagem: 300 x 240 x 145 mm
• Quantidade da embalagem: 2
• Peso: 0,96 kg

Acessórios
• Cabos: Entrada AUX de 3,5 mm
• Cabo USB: Branca
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