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για iPod/iPhone
Τροφοδοσία από πρίζα/
μπαταρίες

DS3100

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Πάθος με τον ήχο
Στο γραφείο σας ή οπουδήποτε θέλετε, το εντυπωσιακό ηχείο σύνδεσης DS3100/12 της Philips
παρέχει κρυστάλλινο ήχο που πλημμυρίζει τον προσωπικό σας χώρο. Συγχρονίστε το iPhone/
iPod σας με τον υπολογιστή. Για μέγιστη ευελιξία, μπορείτε να το συνδέσετε στην πρίζα ή να
χρησιμοποιήσετε μπαταρίες.
Πεντακάθαρος ήχος
• DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα
• Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS
Μικρό και κομψό
• Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε lifestyle
• Σχεδίαση σε κάθε πλευρά, για εκπληκτική εμφάνιση από κάθε γωνία
Προηγμένη ευελιξία
• Συγχρονισμός υπολογιστή με iPod/iPhone
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
• Δωρεάν εφαρμογή DockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές
δυνατότητες

DS3100/12
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Χαρακτηριστικά
Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Προδιαγραφές
Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς,
iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod
nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch,
iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 2ης γενιάς 8/16/
32GB, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone

• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης
που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς
ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί
ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές
θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική
σας χωρίς κόπο.

Εφαρμογή DockStudio στο App Store

Συγχρονισμός υπολογιστή

Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και
φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική
στο iPod ή το iPhone ενώ φορτίζει και
συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω USB, και
απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου μαζί με
απόλυτα αξεπέραστη άνεση. Αφήστε τις
εκπληκτικές μελωδίες να παίζουν, χωρίς να
τελειώνει ποτέ η ενέργεια της συσκευής.

Εφαρμογή iPod/iPhone

• Όνομα εφαρμογής: DockStudio, Δωρεάν λήψη
από το κατάστημα εφαρμογών
• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3
ή μεταγενέστερης έκδοσης
• 7000+ διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
• 5μερη πρόβλεψη καιρού
• Αναπαραγωγή: πλοήγηση στο άλμπουμ/κομμάτι,
χειριστήρια αναπαραγωγής
• Ρυθμίσεις ήχου: Ισοσταθμιστής 5 ζωνών, DBB,
DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Ρολόι: αναλογική απεικόνιση, ψηφιακή
απεικόνιση
• Αφύπνιση: πολλαπλές αφυπνίσεις,
χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής
λειτουργίας

Ήχος

Η δωρεάν εφαρμογή φέρνει στο ηχείο σύνδεσης
μια σειρά εκπληκτικών, αποκλειστικών
δυνατοτήτων, που σας επιτρέπουν να
ενημερώνεστε για τον καιρό, να βλέπετε την ώρα,
ακόμα και να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας
εικόνες ως φόντο. Με το DockStudio μπορείτε
επίσης να ακούτε χιλιάδες διαδικτυακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον
κόσμο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εδώ,
καθώς αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin,
καθώς και νέες λειτουργίες.

•
•
•
•

Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω
Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
Ισχύς: 10 W RMS

Συνδεσιμότητα

• Σύνδεση με PC: USB 2.0
• Είσοδος Aux

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: μπαταρία, 100 - 240V
AC, 50/60Hz
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AA (LR6)
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 8 ώρ.

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 224 x 120 x
162 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 304 x 146 x
188 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,3 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,7 κ.

Ευκολία

• Συσκευή φόρτισης: iPod, iPhone
•
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