
 

 

Philips
dokovací reproduktor

s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
10 W, baterie nebo střídavý 
proud

DS3400
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Dokovací reproduktor DS3400 je kompatibilní s iPhonem 5 a nejnovějšími přehrávači iPod díky 

konektoru Lightning a přehrává hudbu z iPodu/iPhonu s křišťálově čistým zvukem i při nabíjení. 

Vychutnejte si možnost napájení střídavým proudem nebo na baterie, což přináší maximální flexibilitu.

Křišťálově čistý zvuk
• Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
• Dynamický zvuk naplňující prostor
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Elegantní a kompaktní
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
• Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

Pokročile univerzální
• Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
• Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
• Bezplatná aplikace ClockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby



 Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení 
svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! 
Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru 
a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím 
zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí 
zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím 
baterie.

Dynamický zvuk naplňující prostor
S pokročilým algoritmem pro digitální zpracování 
zvuku, dvěma aktivními vinutími reproduktoru a 
basovým portem: tento dokovací reproduktor naplní 
váš pokoj čistým, přirozeným zvukem a hlubokými, 
silnými basy.

Počítačová synchronizace
Dokujte, přehrávejte a nabíjejte! Ponořte se do své 
oblíbené hudby v iPodu nebo iPhonu, zatímco se 
nabíjí. Lze také provést synchronizaci s počítačem 
prostřednictvím připojení reproduktoru kabelem 
USB.

Bezplatná aplikace ClockStudio

S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací 
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových 
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je 
hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako 
tapety. Aplikace ClockStudio vám rovněž umožní 
poslech tisíců internetových rádiových stanic po 
celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat 
vzhledu a nové funkce.

Audio-in

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé 
přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů 
médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení přes vstup audio 
mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit 
přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
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Specifikace
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 5

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: ClockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: 

Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Hodiny: analogové zobrazení, digitální zobrazení, 

digitální zobrazení s prezentací na pozadí

Zvuk
• Výstupní výkon: 10 W (RMS)
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Možnosti připojení
• připojení k počítači: USB 2.0
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 274 x 143 x 136 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 350 x 140 x 186 mm
• Hmotnost výrobku: 1 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,55 kg

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Typ baterie: Velikost AA (LR6)
• Počet baterií: 4
• Výdrž baterie: 8 h
•
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