
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
10 W, maitinimas iš baterijos ar 
tinklo

DS3205
Jūsų namams tinkamas garsas

Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS3205 garsiakalbių 
sistema atkuria muziką iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ itin aiškiu garsu. Mėgaukitės lankstumu, 
kurį suteikia galimybė naudoti kintamosios srovės tinklo ar akumuliatoriaus maitinimą.

Labai aiškus garsas
• DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
• Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
• 10W RMS bendra išvesties galia

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui
• Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės

Modernus universalumas
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate 
„iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! 
Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir 
mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. 
Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite 
mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas 
(DBB)

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Neodimio garsiakalbiai
Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus 
magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio 
žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso 
sukūrimui.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir 
kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie 
„Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) 
prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių 
išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo 
muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia 
geresnį garsą.
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Ypatybės
• Garso įvestis (3,5 mm)
„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

Touch“ (5-oji karta)

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Išvesties galia: 10 W RMS

Prijungimo galimybė

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
• Maitinimo elementų skaičius: 4
• Baterijos eksploatavimo laikas: 8 val.

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 224 x 120 x 

162 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 240 x 145 x 240 

mm
• Gaminio svoris: 1,1 kg
• Svoris su pakuote: 1,33 kg
•
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