Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone

DS3120

Zvuk, který sedí vašemu domovu
Posedlost zvukem
Na pracovním stole i všude jinde poskytne dokovací reproduktor Philips DS3120/12 křišťálově
čistý zvuk, který zaplní váš osobní prostor. Synchronizujte svůj iPhone/iPod s počítačem. Využijte
možnost napájení střídavým proudem nebo z baterie pro maximální flexibilitu.
Křišťálově čistý zvuk
• Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
• Celkový výstupní výkon 12 W RMS
Elegantní a kompaktní
• Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl
• 360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu
Pokročile univerzální
• Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
• Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

DS3120/12

Dokovací reproduktor
pro iPod/iPhone

Specifikace
Kompatibilita se iPodem

• Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1. generace, iPod nano
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano
4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano
6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace,
iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod
s barevným displejem, iPod 5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone

• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma
z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3
nebo novější
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic:
Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání
přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSCFlat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač

Přednosti
Zvuk
•
•
•
•

Zvukový systém: stereo
Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
Výstupní výkon: 12 W RMS

Dynamic Bass Boost (DBB)

Možnosti připojení

• připojení k počítači: USB 2.0
• Aux in: Ano

Spotřeba

• Napájení: baterie, 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Typ baterie: lithiová (vestavěná)
• Výdrž baterie: 8 h

Rozměry

• Rozměry výrobku (Š x H x V):
224 x 120 x 162 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 304 x 146 x 188 mm
• Hmotnost výrobku: 1,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,7 kg

Příslušenství

• Kabely/konektory: Kabel MP3 Link, Kabel USB

Pohodlí

• Nabíječka: iPod, iPhone
•

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti –
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko!
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Počítačová synchronizace

Vložte jej do doku, přehrávejte, synchronizujte a
nabíjejte! Ponořte se do oblíbené hudby v iPodu
nebo iPhonu, když se přístroj nabíjí a synchronizuje
s počítačem přes port USB – a vychutnejte si
vynikající kvalitu zvuku v nepřekonatelném pohodlí.
Nechte skvělé melodie hrát dál – napájení určitě
vydrží.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní
adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry –
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně
vychutnáte hudbu bez potíží.

Aplikace DockStudio v obchodě App
Store
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S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je
hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako
tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní
poslech tisíců internetových rádiových stanic po
celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat
vzhledu a nové funkce.

