Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone
Batteri/vekselstrøm

DS3020

Fyld dit rum med musik og stil
med denne dockinghøjttaler
På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne Philips DS3020/12dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum. Synkroniser din iPhone/iPod
med din PC. Nyd fleksibiliteten ved at kunne vælge mellem AC-strøm eller batteristrøm.
Krystalklar lyd
• DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
• Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
Elegant og kompakt
• Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil
• 360° design ser lækkert ud fra alle vinkler
Avanceret alsidighed
• PC-synkronisering med din iPod/iPhone
• Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

DS3020/12

Dockinghøjttaler

til iPod/iPhone Batteri/vekselstrøm

Specifikationer

Vigtigste nyheder

iPhone-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning

iPod-kompatibilitet

Tilslutningsmuligheder

• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod
Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2.
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4.
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6.
generation, iPod touch, iPod touch 2. generation,
iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod med
farvedisplay, iPod 5. generation

iPod/iPhone-app
•
•
•
•

Programnavn: DockStudio
Gratis download fra App Store
Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
Afspilning: Album-/nummernavigation,
Afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: DBB, DSCFlat,pop,rock,jazz,klassisk
• Ur: Analogt display, Digitalt display
• Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til
musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder

Audio Playback

• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone

Lyd

• PC Link: USB 2.0
• AUX-indgang

Højttalere

• Neodym-magnetsystem

Strøm
•
•
•
•

Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
Batteritype: AA / LR6 Alkaline
Batterier: 4
Drifttid på batteri: 8 t

Mål
•
•
•
•
•
•

Ydre emballage, vægt: 3,03 kg
Produktmål (B × D × H): 210 x 150 x 135
Vægt inkl. emballage: 1,33 kg
Mål for ydre emballage: 300 x 240 x 145 mm
Enheder pr. kolli: 2
Vægt: 0,96 kg

Tilbehør

• Kabler: 3,5 mm AUX-indgang
• USB-kabel: Hvid
•

Dynamisk basforstærkning maksimerer din
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Neodym-højttalere

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et
stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et
stemmerør, bedre basgengivelse og en ren,
harmonisk lydkvalitet.

PC-synkronisering

Sæt den i docken, afspil den, synkroniser den, og
oplad den! Lyt til din yndlingsmusik på din iPod eller
iPhone, mens den oplades og synkroniserer med din
PC via USB – og nyd fantastisk lydkvalitet sammen
med enestående brugervenlighed. Lad musikken
spille videre – uden at løbe tør for strøm.

• Udgangseffekt (RMS): 10 W
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Dynamic Bass Boost (DBB)
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