
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
10 W, batteri eller vekselstrøm

DS3205
Lyd som passer i hjemmet

DS3205-dokkinghøyttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene 
gjennom Lightning-kontakten og spiller av musikk fra iPod/iPhone med krystallklar lyd. 
Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.

Crystal clear sound
• DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
• Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd
• Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner
• 10 W RMS total utgangseffekt

Elegant og kompakt
• Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
• 360-graders design for et flott utseende fra alle vinkler

Avansert allsidighet
• Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
• Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling



 Spill av og lad via Lightning

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone 
via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i 
dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de 
utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. 
Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at 
du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir 
tomt.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Neodymhøyttalere
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
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Høydepunkter
• Vekt, inkl. emballasje: 1,33 kg
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod 

touch 5. generasjon

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: opp/ned
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Utgangseffekt: 10 W RMS

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd inn (3,5 mm)

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Antall batterier: 4
• Batterilevetid: 8 t

Mål
• Produktmål (BxDxH): 224 x 120 x 162 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 240 x 145 x 240 mm
• Produktvekt: 1,1 kg
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