
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อ

สำหรับ iPod/iPhone
แบตเตอรี่/ไฟ AC

DS3100
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทำงานหรือที่ใดก็ตาม 
ลำโพงเชื่อมต่อดีไซน์หรูหราก็สามารถส่งความมีชีวิตชีวาผ่านเสียงชัดเจนสดใสเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาส่วนตัวของคุณ
ได้ เพียงซิงโครไนซ์ iPod/iPhone ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้เลือกใช้ AC 
หรือใช้แบตเตอรี่เพื่อความคล่องตัว

เสียงใสชัดเจน
• DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
• กำลังขับทั้งหมด 10W RMS

สวยงาม กะทัดรัด
• การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์
• ดีไซน์แบบ 360 องศาเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมใด

ความอเนกประสงค์ระดับสูง
• การซิงโครไนซ์เครื่องคอมพิวเตอร์กับ iPod/iPhone ของคุณ
• สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ หรือไฟ AC เพื่อให้คุณสนุกได้ทุกที่
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ
• DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

การซิงโครไนซ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อ เล่น ซิงค์ และชาร์จเครื่อง! 
ค้นหาเพลงที่คุณชื่นชอบใน iPod หรือ iPhone 
ได้ในขณะชาร์จและซิงค์โครไนซ์กับเครื่องคอมพิวเต
อร์ของคุณผ่าน USB 
และเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงระดับสุดยอดพร้อ
มความสะดวกสบายอย่างทั่วถึงไม่แพ้ใคร 
ให้เสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมเล่นอย่างต่อเนื่องด้วยพลังไฟ
ที่ไม่มีวันหมด

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนส
ะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone 
โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง 
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store

แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่
นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ 
คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา 
และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง 
ด้วย DockStudio 
คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก 
การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ 
จะมีมาอีกในไม่ช้า
DS3100/98

ไฮไลต์
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPod, iPhone
•

ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano 1st Generation, iPod nano 
2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod 
nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, 
iPod nano 6th generation, iPod touch, iPod touch 
2nd Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, 
iPod พร้อมจอสี, iPod 5th Generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone
• ชื่อ App: DockStudio, ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPod Touch, 

iPhone, iPad iOS 4.3 หรือใหม่กว่า
• วิทยุอินเตอร์เน็ตมากกว่า 7000 สถานี: ใช่
• การพยากรณ์อากาศ 5 วัน: ใช่
• การเล่น: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
• การตั้งค่าเสียง: อีควอไลเซอร์แบนด์ 5, DBB, DSC-

Flat,ป็อป,ร็อค,แจ๊ส,คลาสสิค
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• พลังขับเสียง: 10 W RMS

การเชื่อมต่อ
• PC Link: USB 2.0
• Aux in: ใช่

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่, 100 - 240V AC, 50/60Hz
• ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด AA (LR6)
• จำนวนแบตเตอรี่: 4
• อายุใช้งานแบตเตอรี่: 8 ชม.

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 224 x 120 x 

162 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 304 x 146 x 188 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.3 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.7 กก.
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