
 

 

Philips
dockinghøjttaler

med Lightning-stik
til iPod/iPhone
10 W, batteri- eller 
vekselstrømsdrevet

DS3400
Lyd der passer til dit hjem

DS3400-dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-modeller ved 
hjælp af Lightning-stikket, og den kan afspille musik fra din iPod/iPhone i krystalklar lyd under 
opladning. Nyd muligheden for vekselstrøm eller batteristrøm for maksimal fleksibilitet.

Krystalklar lyd
• DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
• Dynamisk lyd, der fylder rummet
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Elegant og kompakt
• Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
• Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

Avanceret alsidighed
• Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
• PC-synkronisering med din iPod/iPhone
• Gratis ClockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner
• Lydindgang til bærbar musikafspilning



 Afspilning og opladning via Lightning

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/
iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte 
den direkte i højttalerens dock for at afspille dine 
håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden 
oplades også under afspilningen, så du ikke skal være 
bekymret for, at batteriet løber ud.

Dynamisk lyd, der fylder rummet
Med en avanceret algoritme til digital lydbehandling, 
to aktive højttalerdrivere og basport fylder denne 
dockinghøjttaler rummet med klar, naturlig lyd og en 
dyb, kraftfuld bas.

PC-synkronisering
Dock, afspil, synkroniser og oplad! Nyd din 
yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den 
oplades. Den synkroniserer også med din PC via 
tilslutning af højttaleren med et USB-kabel.

Gratis ClockStudio-app

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. ClockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Lydindgang

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte 
afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde 
din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne 
lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da 
det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din 
bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
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Vigtigste nyheder
• Udgangseffekt: 10 W RMS • Batterilevetid: 8 t
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

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

touch 5. generation

iPod/iPhone-app
• Programnavn: ClockStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere
• Mere end 7000 internetradiostationer
• 5 dages vejrudsigt
• Ur: analogt display, digitalt display, digitalt display 

med diasshow-baggrund

Lyd

• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned

Tilslutningsmuligheder
• PC Link: USB 2.0
• Lydindgang (3,5 mm)

Mål
• Produktmål (B × D × H): 274 x 143 x 136 mm
• Emballagemål (B x D x H): 350 x 140 x 186 mm
• Produktvægt: 1 kg
• Vægt inkl. emballage: 1,55 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Batterier: 4
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