
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
10 W, patarei- või 
vahelduvvoolutoitega

DS3400
Heli, mis sobib teie koju

Ühildudes iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-ühenduse abil, mängib dokkimisega kõlar 

DS3400 laadimisega samaaegselt kristallselge heliga muusikat teie iPodist/iPhone'ist. Nautige võimalust 

ühendada see maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks kas seinakontaktiga või kasutada akutoidet.

Kristallselge heli
• DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
• Dünaamiline, ruumi täitev heli
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Elegantne ja kompaktne
• Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
• Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
• iPodi/iPhone'i või arvutiga sünkroonimine
• Tasuta ClockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks



 Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/
iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt 
dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi 
valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet 
kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te 
muretsema aku tühjenemise pärast.

Dünaamiline, ruumi täitev heli
See dokkimisega kõlar, mis on täiustatud digitaalse 
heli töötlemise algoritmiga, kahe aktiivse 
kõlarimagneti ja bassipordiga, täidab teie toa selge 
loomuliku heli ja võimsa bassiga.

Arvutiga sünkroonimine
Dokkige, mängige ja laadige seda! Kaevake end oma 
iPodi või iPhone'i lemmikmuusikasse ajal, mil see end 
laeb. See sünkroonib end ka teie arvutiga, ühendades 
kõlari USB-kaabliga.

Tasuta ClockStudio rakendus

Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure 
hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate 
kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma 
lemmikpilte tapeedina. ClockStudio lubab teil ka 
kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu 
maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi 
välimuse stiile ja funktsioone.

Helisisend

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse 
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale 
võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi 
suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka 
äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid 
ühendama kaasaskantava MP3-mängija 
helisüsteemiga.
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Esiletõstetud 
• Väljundvõimsus: 10 W RMS • Aku kestvus: 8 h
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone 5

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod nano 7. põlvkond, iPod 

touch 5. põlvkond

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: ClockStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või 

uuem
• Üle 7000 Interneti-raadiojaama
• 5-päevane ilmateade
• Kell: analoogkuva, digitaalkuva, digitaalkuva 

slaidiseansi taustaga

Heli

• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla

Ühenduvus
• PC Link: USB 2.0
• Helisisend (3,5 mm)

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 274 x 143 x 136 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 350 x 140 x 186
• Toote kaal: 1 kg
• Kaal (koos pakendiga): 1,55 kg

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
• Aku tüüp: AA-mõõt (LR6)
• Patareide arv: 4
Väljalaske kuupäev  
2014-07-16

Versioon: 2.0.3

12 NC: 8670 001 00028
EAN: 08 71258 16768 89

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Spetsifikatsioon
Dokkimisega kõlar
Lightning-ühendusega iPodi/iPhone'i jaoks, 10 W, patarei- või vahelduvvoolutoitega

http://www.philips.com

