
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i jaoks
Aku- või vooluvõrgutoitega

DS3020
Täitke ruum muusika ja stiiliga

selle dokkimiskõlariga
Teie laual ja mujalgi esitab see Philipsi dokkimisega kõlar DS3020/12 kristallselget heli, mis 
täidab teie ümbruse. Sünkroonige oma iPhone/iPod arvutiga. Maksimaalse paindlikkuse 
tagamiseks saate kasutada patareisid või vooluvõrgutoidet.

Kristallselge heli
• DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
• Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Elegantne ja kompaktne
• Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
• 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• iPodi/iPhone'i või arvutiga sünkroonimine
• Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



 Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.

Neodüümkõlarid
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja 
loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass 
dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja 
puhtam.

Arvutiga sünkroonimine
Võite oma seadet dokkida, esitada, sünkroonida ja 
laadida. Kuulake iPodist või iPhone'ist 
lemmikmuusikat ka laadimise ja arvutiga USB-
ühenduse kaudu sünkroonimise ajal ning nautige 
suurepärast helikvaliteeti enneolematu mugavusega. 
Laske heal muusikal mängida, ilma et aku tühjeneks.
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Esiletõstetud 
• Väljundvõimsus (RMS): 10 W • USB-kaabel: Valge
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. 
põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. 
põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. 
põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), 
iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), 
Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio
• Tasuta allalaadimine App store'ist
• Ühilduvus: iPhone OS 3.0
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, 

Classic
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, 

Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto

Heliesitus
• Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine

Heli

• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi

Ühenduvus
• PC Link: USB 2.0
• Aux-sisend

Kõlarid
• Neodüümmagnetkõlarid

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, 

Aku
• Aku tüüp: AA / LR6 leelispatarei
• Patareide arv: 4
• Aku tööaeg: 8 h

Mõõtmed
• Peamise pakendi kaal: 3,03 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 210 x 150 x 135
• Kaal (koos pakendiga): 1,33 kg
• Peaseadme pakendi mõõtmed: 300 x 240 x 145
• Peamise pakendi kogus: 2
• Kaal: 0,96 kg

Tarvikud
• Kaablid: 3,5 mm AUX-sisend
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