
 

 

Philips Fidelio
Dockningshögtalare

DS3010
Besatt av ljud

Fyll rummet med musik och stil
Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som 
fyller din personliga sfär. Synkronisera din iPhone/ iPod med datorn. Du kan använda 
nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

Kristallklart ljud
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Elegant och kompakt
• Kompakt design – passar var som helst och vem som helst
• 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Avancerad mångsidighet
• Datorsynkronisering med iPhone/iPod
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
• Upptäck och dela musik och fler funktioner via den kostnadsfria Fidelio-appen



 Neodymium-högtalare
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ger en ren, balanserad 
ljudkvalitet.

Datorsynkronisering
Docka, spela upp och ladda! Gräv bland 
favoritmusiken på din iPod eller iPhone medan den 
laddas och synkroniseras med datorn via USB – och 
njut av suverän ljudkvalitet och oslagbar 
bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på 
ström.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

Kostnadsfri Fidelio-app i App Store

Den kostnadsfria Philips Fidelio-appen ger din Fidelio 
många coola, exklusiva funktioner. Du kan lyssna på 
dina favoritradioprogram, upptäcka ny musik på 
tusentals radiokanaler i hela världen, bläddra i din 
musiksamling och dela det du lyssnar på med vänner 
via Facebook och Twitter. Med en knapptryckning 
får du omedelbart tillgång till detaljerad 
låtinformation för alla musikfiler eller vilka låtar som 
sänds på radiokanalerna. I klockläge kan du ställa in 
flera anpassade musiklarm och få uppdaterade 
väderprognoser. Ladda ned den från App Store och 
ta reda på mer.
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Funktioner
• USB-kabel: Black
•

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

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med färgdisplay, iPod Classic, iPod Nano 1st 
Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod 
Nano 3rd Generation, iPod Touch, iPod nano 4th 
Generation, iPod touch 2nd Generation, iPod nano 
5th Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32 GB, 
iPod 5th Generation, iPod nano 6th generation

iPod/iPhone APP
• Ladda ned kostnadsfritt från App Store
• Programnamn: Fidelio
• Kompatibilitet: Fidelio, dockningshögtalare, iPhone 

OS 3.0
• Uppspelning: Album-/spårnavigering, 

Uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt 

teckenfönster
• Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till 

musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone

Ljud
• Uteffekt (RMS): 10 W
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)

Anslutningar
• PC Link: USB 2.0
• Aux-in

Högtalare
• Magnetsystem i neodynium

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline
• Antal batterier: 4
• Drifttid för batteri: 8 tim

Mått
• Vikt på huvudkartong: 3,03 kg
• Produktmått (B x D x H): 210 x 150 x 135
• Vikt inkl. förpackning: 1,33 kg
• Huvudkartongens mått: 300 x 240 x 145 mm
• Antal i förpackning: 2
• Vikt: 0,96 kg

Tillbehör
• kablar: 3,5 mm AUX-ingång
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