
 

 

Philips
altifalante de base

com conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, alimentação a bateria ou 
CA

DS3205
Som que se adapta a sua casa

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o 
altifalante de base DS3205 reproduz música do seu iPod/iPhone com um som cristalino. 
Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Som limpo
• DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
• Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
• Potência de saída total de 10 W RMS

Elegante e compacto
• Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Versatilidade avançada
• Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
• Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil



 Reprodução e carregamento via 
Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o 
seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! 
Basta colocá-lo directamente na base do altifalante 
para reproduzir as suas músicas seleccionadas com 
um som fascinante. Este também carrega o seu 
dispositivo rapidamente durante a reprodução, por 
isso, não precisa de se preocupar com a falta de 
carga da bateria.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Altifalantes de neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte para maior sensibilidade 
numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e 
som puro e equilibrado.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua 
música de dispositivos portáteis e computadores. 
Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN 
(3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com 
computadores, a ligação é normalmente estabelecida 
através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, 
pode desfrutar da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A Philips 
assegura sempre o melhor som.
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Destaques
• Entrada de áudio (3,5 mm)
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 5

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod 

touch de 5.ª geração

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
• Potência de saída: 10 W RMS

Conectividade

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
• Tipo de bateria: Tamanho AA (LR6)
• Número de pilhas: 4
• Vida útil da pilha: 8 hr

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 224 x 120 x 

162 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 240 x 145 x 

240 mm
• Peso do produto: 1,1 kg
• Peso incl. embalagem: 1,33 kg
•
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