
 

 

Philips
telakointikaiutin

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
10 W, akku- tai 
verkkovirtakäyttöinen

DS3400
Kotiisi sopiva ääni

DS3400-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja 
uusimpiin iPod-laitteisiin. Voit toistaa musiikkia kristallinkirkkaasti iPod- ja iPhone-
laitteestasi latauksen aikana. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

Kristallinkirkas ääni
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Dynaaminen, tilan täyttävä ääni
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Tyylikäs ja kompakti
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• Kompakti laite sopii kaikkialle

Erittäin monipuolinen
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
• Maksuton ClockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa



 Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone 
latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi 
laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta 
äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana 
voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla 
huolissasi akun tyhjenemisestä.

Dynaaminen, tilan täyttävä ääni
Kehittyneen digitaalisen äänentoiston, kahden 
aktiivikaiuttimen ja bassoportin ansiosta tämä 
telakointikaiutin tuottaa luonnollisen kirkkaan äänen 
ja syvän basson.

PC-synkronointi
Telakoi, toista, synkronoi, lataa! Kuuntele 
lempimusiikkiasi samalla, kun iPod tai iPhone 
latautuu. Voit liittää kaiuttimen USB-kaapelilla 
tietokoneeseen.

Maksuton ClockStudio-sovellus

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia 
ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa 
sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa 
suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. ClockStudion 
avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia 
kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia 
toimintoja tulossa pian.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Kohokohdat
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - •
iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 5

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 

5. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: ClockStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

tai uudempi
• Yli 7 000 Internet-radioasemaa: KYLLÄ
• 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö, 

digitaalinen näyttö ja diaesitys taustalla

Ääni
• Lähtöteho: 10 W RMS

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät
• PC Link: USB 2.0
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 274 x 143 x 136 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 350 x 140 x 186 mm
• Tuotteen paino: 1 kg
• Paino pakattuna: 1,55 kg

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkutyyppi: AA-koko (LR6)
• Akkujen määrä: 4
• Akkujen kesto: 8 h
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