
 

 

Philips
Docking hoparlör

DS3020
Dünyanıza tarz ve müzik katın

Sesin tutkusu
Bu şık bağlantı istasyonlu hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve 
kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPhone/iPod'unuzu bilgisayarınızla 
senkronize edin. Maksimum esneklik sağlayan AC ve pil gücü seçeneklerinin keyfini çıkarın.

Kristal netlikte ses
• DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
• Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Șık ve kompakt
• Her mekan ve her yașam tarzına uygun kompakt tasarım
• Her açıdan mükemmel görünüm için 360 derecelik tasarım

Gelișmiș çok yönlülük
• iPod/iPhone ile PC senkronizasyonu
• Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX giriși
• DockStudio uygulaması ile müziği ve bașka özellikleri keșfedip paylașın



 Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde 
müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız 
keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi 
düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları 
kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini 
kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme 
açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde 
dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Neodimyum hoparlörler
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için 
en iyi malzemedir.

PC senkronizasyonu
Bağlayın, oynatın, senkronize edin ve șarj edin! iPod 
ya da iPhone'unuz șarj olurken ve USB aracılığıyla 
bilgisayarınızla senkronize edilirken siz en sevdiğiniz 
müzikleri dinleyin ve rakipsiz kullanım kolaylığıyla 
üstün ses kalitesinin keyfini çıkarın. Harika melodileri 
șarj sorunu olmadan kesintisiz dinleyin.
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Özellikler
• Çıkıș gücü (RMS): 10W •
iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod 

mini, iPod nano, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. 
Nesil, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod 
nano 5. Nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod 
touch 2. Nesil, iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB, 
Renkli ekranlı iPod, iPod 5. Nesil

iPod/iPhone APP
• Uygulama adı: DockStudio
• Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPhone OS 3.0
• Oynatma/Çalma: Albüm/parça gezinme, Oynatım 

kontrolleri
• Ses ayarları: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
• Saat: Analog ekran, Dijital ekran
• Alarm: Çoklu alarm, Kapanma zamanlayıcısı, 

Müzikle uyanın, Doğal seslerle uyanın, Fotoğraflarla 
uyanın

Müzik Çalma
• Konsol çalma modu: iPhone Șarj Etme

Ses

• Ses Sistemi: Stereo
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Bağlantı
• PC Bağlantısı: USB 2.0
• Aux giriși

Hoparlörler
• Neodinyum manyetik sistemi

Güç
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz, Pil
• Pil tipi: AA / LR6 Alkalin
• Pil sayısı: 4
• Pilin çalıștırma süresi: 8 sa

Boyutlar
• Ana karton ağırlığı: 3.03 kg
• Ürün boyutları (GxDxY): 210 x 150 x 135
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,33 kg
• Ana ambalaj boyutları: 300 x 240 x 145 mm
• Ana karton miktarı: 2
• Ağırlık: 0,96 kg

Aksesuarlar
• Kablolar: 3,5 mm AUX giriși
• USB kablosu: Beyaz
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