
 

 

Philips
dockningshögtalare

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
10 W, Batteri- eller sladdriven

DS3205
Ljud som passar ditt hem

Dockningshögtalaren DS3205 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-
modellerna via Lightning-kontakten. Den spelar musik från din iPod eller iPhone med 
kristallklart ljud. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

Kristallklart ljud
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
• Total uteffekt på 10 W RMS

Elegant och kompakt
• Kompakt design – passar var som helst och vem som helst
• 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Avancerad mångsidighet
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/
iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den 
bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda 
låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten 
medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa 
dig för att batteriet ska laddas ur.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Neodymium-högtalare
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, ger bättre basrespons och en ren, 
balanserad ljudkvalitet.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.
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Funktioner
• Vikt inkl. förpackning: 1,33 kg
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Uteffekt: 10 W RMS

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Batterityp: AA-storlek (LR6)
• Antal batterier: 4
• Batteriets livslängd: 8 tim

Mått
• Produktmått (B x D x H): 224 x 120 x 162 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 240 x 145 x 240 

mm
• Produktvikt: 1,1 kg
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