Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone
Zasilanie bateryjne/sieciowe

DS3100

Dźwięk pasujący do Twojego domu
Fascynacja Dźwiękiem
Głośnik Philips DS3100/12 ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją
osobistą przestrzeń, na biurku lub gdziekolwiek indziej. Zsynchronizuj urządzenie iPhone/iPod z
komputerem PC. Ciesz się dodatkową elastycznością dzięki możliwości korzystania z zasilania
sieciowego lub akumulatorowego.
Krystalicznie czysty dźwięk
• System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
• Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS
Elegancja i niewielkie rozmiary
• Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie
• 360-stopniowa konstrukcja gwarantująca niesamowity wygląd z każdej strony
Zaawansowana wszechstronność
• Synchronizacja z komputerem za pomocą urządzenia iPod/iPhone
• Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
• Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne
funkcje

DS3100/12

Głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone Zasilanie bateryjne/sieciowe

Dane techniczne
Zgodność z odtwarzaczami iPod

• Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2.
generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4.
generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6.
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod
touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym
wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone
4, iPhone 4S

Aplikacja iPod/iPhone

• Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość
darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: iPod Touch, iPhone, iPad z systemem
iOS w wersji 4.3 lub nowszej
• Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
• 5-dniowa prognoza pogody
• Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu,
sterowanie odtwarzaniem
• Ustawienia dźwięku: 5-pasmowy korektor, DBB,
DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy
wyświetlacz
• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik
czasowy

Zalety
Dźwięk

• System dźwięku: stereo
• Regulator głośności: w górę/dół
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie
basów
• Moc wyjściowa: 10 W RMS

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)

Możliwości połączeń
• PC Link: USB 2.0
• Wejście AUX

Moc

• Źródło zasilania: akumulator, 100–240 V AC, 50/
60 Hz
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Czas eksploatacji baterii: 8 godz.

Wymiary

• Wymiary produktu (S x G x W):
224 x 120 x 162 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W):
304 x 146 x 188 mm
• Waga produktu: 1,3 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,7 kg

Udogodnienia

• Ładowarka: iPod, iPhone
•

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego
dźwięku nawet po ściszeniu.

Synchronizacja z komputerem

Zadokuj, odtwarzaj, synchronizuj, ładuj! Odtwarzaj
ulubione utwory na urządzeniu iPod lub iPhone
podczas ładowania i synchronizacji z komputerem za
pośrednictwem łącza USB. Ciesz się doskonałą
jakością dźwięku oraz wyjątkową i nieporównywalną
wygodą. Słuchaj muzyki bez końca, bez martwienia
się o baterię.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z
mechanizmem sprężynowym pozwala na
bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu
urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania
dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest
podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Aplikacja DockStudio ze sklepu App
Store
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Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika
ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych,
atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka
będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić
ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio
umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych
stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne
będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

