
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
10 W, patarei- või 
vahelduvvoolutoitega

DS3205
Heli, mis sobib teie koju

Ühildudes iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-liitmiku abil, mängib Philipsi dokkimisega 
kõlar DS3205 muusikat teie iPodist/iPhone'ist kristallselge heliga. Nautige võimalust ühendada see 
maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks kas arvutiga või kasutada akutoidet.

Kristallselge heli
• DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
• Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
• Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

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

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
• Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks



 Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/
iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt 
dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi 
valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet 
kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te 
muretsema aku tühjenemise pärast.

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.

Neodüümkõlarid
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja 
loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass 
dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja 
puhtam.

Helisisend (3,5 mm)

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma 
kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat 
muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi 
komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul 
tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui 
ühendus on loodud, saate kogu oma 
muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest 
kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
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Esiletõstetud 
• Kaal (koos pakendiga): 1,33 kg
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone 5

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod nano 7. põlvkond, iPod 

touch 5. põlvkond

Heli
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Väljundvõimsus: 10 W RMS

Ühenduvus
• Helisisend (3,5 mm)

Võimsus
• Toiteallikas: 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): 240 x 145 x 240 mm
• Toote kaal: 1,1 kg
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