
 

 

Philips
boxă cu andocare

cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
10 W, Alimentare cu baterie sau 
c.a.

DS3205
Sunetul care se potriveşte 

în căminul dvs.
Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa cu 
andocare DS3205 redă muzică de pe iPod/iPhone oferind un sunet de calitate excepţională. 
Profitaţi de opţiunea de c.a. sau de alimentare de la baterie pentru flexibilitate maximă.

Sunet de claritate excepţională
• DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
• Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil
• Putere totală de ieșire 10 W RMS

Elegant și compact
• Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice stil de viaţă
• Design pe 360 de grade pentru aspect superb din orice unghi

Multifuncţionalitate avansată
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
• Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile



 Redare și încărcare prin Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector 
Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru 
a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un 
sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în 
timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că 
rămâneţi fără baterie.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Difuzoare din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece 
crește sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul 
în frecvenţele de bas și permite obţinerea unei 
calităţi generale ridicate a sunetului.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de toată 
muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. 
Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO 
(3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor 
conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru 
căști. După conectare vă puteţi bucura direct de 
întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.
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Repere
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,33 kg
•

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod nano generaţia 7, iPod touch 

generaţia 5

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Putere de ieșire: 10 W RMS

Conectivitate
• Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
• Tip baterie: Dimensiune AA (LR6)
• Număr de baterii: 4
• Durată de viaţă baterie: 8 oră

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (G x A x Î): 224 x 120 x 

162 mm
• Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 240 x 145 x 

240 mm
• Greutate produs: 1,1 kg
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