Philips
docking-luidspreker

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
10 W, batterij of netspanning

DS3205

Geluid dat bij u thuis uitstekend
tot zijn recht komt
Met de DS3205-docking-luidspreker speelt u de muziek op uw iPod/iPhone af in kristalhelder
geluid. De luidspreker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightningaansluiting. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.
Kristalhelder geluid
• DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
• Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
• Totaal vermogen van 10 W RMS
Elegant en compact
• Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl
• Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden
Geavanceerde veelzijdigheid
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
• Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

DS3205/12

docking-luidspreker

met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone, 10 W, batterij of netspanning

Specificaties
Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod
touch 5e generatie

Geluid
•
•
•
•

Geluidssysteem: stereo
Volumeregeling: omhoog/omlaag
Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
Uitgangsvermogen: 10 W RMS

Kenmerken
Connectiviteit

• Audio-ingang (3,5 mm)

Afspelen en opladen via Lightning

Vermogen
•
•
•
•

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Batterijtype: AA-batterij (LR6)
Aantal batterijen: 4
Levensduur van de batterij: 8,0 uur

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 224 x 120 x 162 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 240 x 145 x 240
mm
• Gewicht van het product: 1,1 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,33 kg
•

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/
iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting!
Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker
om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af
te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen
terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen
meer hoeft te maken over een lege batterij.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u
het volume lager zet.

Neodymium-luidsprekers

Neodymium produceert sterke magnetische velden
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de
spreekspoel, een snelle basrespons en een pure,
gebalanceerde geluidskwaliteit.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)
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Met één verbinding geniet u van al uw muziek van
draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw
apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op
uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers
de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de
verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw
hele muziekverzameling via deze fantastische
luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

