
 

 

Philips
Dokovací reproduktor

DS3020
Naplňte svůj prostor hudbou a stylem

Posedlost zvukem
Na pracovním stole i všude jinde poskytne neodolatelný dokovací reproduktor křišťálově čistý 
zvuk, který zaplní váš osobní prostor. Synchronizujte svůj iPhone nebo iPod s počítačem. 
Využijte možnost napájení střídavým proudem nebo z baterie pro maximální flexibilitu.

Křišťálově čistý zvuk
• Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
• Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Elegantní a moderní
• Moderní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl
• 360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu

Pokročile univerzální
• Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
• Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
• Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace DockStudio



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Neodymiové reproduktory
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, 
kvalitní zvuk.

Počítačová synchronizace
Vložte jej do doku, přehrávejte, synchronizujte a 
nabíjejte! Ponořte se do oblíbené hudby v iPodu 
nebo iPhonu, když se přístroj nabíjí a synchronizuje 
s počítačem přes port USB – a vychutnejte si 
vynikající kvalitu zvuku v nepřekonatelném pohodlí. 
Nechte skvělé melodie hrát dál – napájení určitě 
vydrží.
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Přednosti
• Výstupní výkon (RMS): 10W
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1. generace, iPod nano 
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 
6. generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, 
iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod s barevným 
displejem, iPod 5. generace

iPod/iPhone APP
• App name: DockStudio
• Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
• Kompatibilita: iPhone OS 3.0
• Přehrávání: Navigace album/stopy, Ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
• Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se 

hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, 
Probouzejte se s fotografiemi

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone

Zvuk

• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Možnosti připojení
• připojení k počítači: USB 2.0
• Vstup Aux: Ano

Reproduktory
• Neodymový magnetický systém: Ano

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, 

Baterie
• Typ baterie: AA / LR6 alkalická
• Počet baterií: 4
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Rozměry
• Hmotnost velkoobchodního balení: 3,03 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 210 x 150 x 135
• Hmotnost včetně balení: 1,33 kg
• Rozměry velkoobchodního balení: 300 x 240 x 

145 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Hmotnost: 0,96 kg

Příslušenství
• Kabely: 3,5mm AUX-in
• Kabel USB: Bílý
•
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