Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle
Paristo- tai verkkovirtakäyttö

DS3020

Musiikkia ja tyyliä tilaan
tällä telakointikaiuttimella
Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä Philips DS3020/12 telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Synkronoi iPhone/iPod
tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.
Kristallinkirkas ääni
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
Tyylikäs ja kompakti
• Kompakti laite sopii kaikkialle
• Upea ulkoasu kaikista suunnista
Erittäin monipuolinen
• PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

DS3020/12

Telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle Paristo- tai verkkovirtakäyttö

Tekniset tiedot
iPhone-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2.
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4.
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6.
sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi,
iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt,
Värinäytöllinen iPod, iPod 5. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus
•
•
•
•

Sovelluksen nimi: DockStudio
Maksuton lataus sovelluskaupasta: KYLLÄ
Yhteensopivuus: iPhone OS 3.0
Toistaminen: Albumien/kappaleiden selaus,
Toiston ohjaimet
• Ääniasetukset: DBB, DSCNormaali,Pop,Rock,Jazz,Klassinen
• Kello: Analoginen näyttö, Digitaalinäyttö
• Herätys: Useita herätysaikoja, Uniajastin, Herää
musiikkiin, Herää luonnon ääniin, Herää valokuviin

Äänen toisto

• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen

Ääni

Kohokohdat
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost bassotehostus

Liitännät

• PC Link: USB 2.0
• Aux-tulo: KYLLÄ

Kaiuttimet

• Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

Virta
•
•
•
•

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, Paristo
Akkutyyppi: AA/LR6 (alkali)
Akkujen määrä: 4
Käyttöaika akkuvirralla: 8 h

Mitat
•
•
•
•
•
•

Tukkupakkauksen paino: 3,03 kg
Tuotteen mitat (LxSxK): 210 x 150 x 135
Paino pakattuna: 1,33 kg
Tukkupakkauksen mitat: 300 x 240 x 145 mm
Määrä pakkauksessa: 2
Paino: 0,96 kg

Lisätarvikkeet

• Johdot: 3,5 mm:n AUX-tulo
• USB-johto: valkoinen

• Lähtöteho (RMS): 10 W

DBB (Dynamic Bass Boost) bassotehostus

•

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää!
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun
äänenvoimakkuus on pieni.

Neodyymikaiuttimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu
paranevat.

PC-synkronointi

Telakoi, toista, synkronoi ja lataa! Uppoudu iPodin
tai iPhonen musiikkiin, kun laite latautuu ja
synkronoituu tietokoneen kanssa USB-yhteyden
kautta – ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta
vaivattomasti. Anna musiikin soida – virta ei lopu
koskaan kesken.
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