
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
10 W, akkumulátoros vagy AC 
tápellátás

DS3205
Az otthonába illő hang

A DS3205 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és 

a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytiszta hangzással játssza le a zenét az iPod/iPhone készülékéről. 

A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.

Kristálytiszta hangzás
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegáns és kompakt
• Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz
• 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/
iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! 
Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a 
hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által 
kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló 
hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is 
töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Neodímium hangszórók
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-
érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és 
tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 
összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.
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Fénypontok
• Audiobemenet (3,5 mm)
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod nano 7. generáció, iPod touch 

5. generáció

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Kimeneti teljesítmény: 10 W RMS

Csatlakoztathatóság

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
• Elemek száma: 4
• Akku lemerülési ideje: 8 óra

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 224 x 120 x 

162 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 240 x 

145 x 240 mm
• Termék tömege: 1,1 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,33 kg
•
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