
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i jaoks
Aku- või vooluvõrgutoitega

DS3110
Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud
Teie laual või mujalgi esitab see ilus dokkimisega kõlar kristallselget heli, mis täidab teie 
ümbruse. Sünkroonige oma iPhone'i/iPodi arvutiga. Maksimaalse paindlikkuse tagamiseks 
saate kasutada patareisid või toidet vooluvõrgust.

Kristallselge heli
• DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
• 12 W RMS kogu väljundvõimsus

Elegantne ja kompaktne
• Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
• 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• iPodi/iPhone'i või arvutiga sünkroonimine
• Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



 Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.

Arvutiga sünkroonimine
Võite oma seadet dokkida, esitada, sünkroonida ja 
laadida. Kuulake iPodist või iPhone'ist 
lemmikmuusikat ka laadimise ja arvutiga USB-
ühenduse kaudu sünkroonimise ajal ning nautige 
suurepärast helikvaliteeti enneolematu mugavusega. 
Laske heal muusikal mängida, ilma et aku tühjeneks.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i 
dokkimine

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti 
mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma 
eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku 
kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või 
iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat 
tõesti muretult nautida.

DockStudio rakendus App Store'is

Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure 
hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate 
kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma 
lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka 
kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu 
maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi 
välimuse stiile ja funktsioone.
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Esiletõstetud 
• Laadimisseade: iPod, iPhone
•

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. 
põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. 
põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. 
põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), 
iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), 
Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või 

uuem
• Üle 7000 Interneti-raadiojaama
• 5-päevane ilmateade
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, 

Pop, Rock, Jazz, Classic
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer

Heli
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Väljundvõimsus: 12 W RMS

Ühenduvus
• PC Link: USB 2.0
• Aux-sisend

Võimsus
• Toiteallikas: Patarei, Vahelduvvool 100–240 V, 50/

60 Hz
• Aku tüüp: AA-mõõt (LR6)
• Patareide arv: 4
• Aku kestvus: 8 h

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 224 x 120 x 162 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 304 x 146 x 188 mm
• Toote kaal: 1,3 kg
• Kaal (koos pakendiga): 1,7 kg

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: MP3 Linki kaabel, USB-kaabel
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