
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
10 W, maitinimas iš baterijos ar 
tinklo

DS3400
Jūsų namams tinkamas garsas

Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS3400 garsiakalbių 
sistema atkuria muziką iš „iPod“ / „iPhone“ itin aiškiu garsu įkraunant. Mėgaukitės lankstumu, 
kurį suteikia galimybė naudoti kintamosios srovės tinklo ar akumuliatoriaus maitinimą.

Labai aiškus garsas
• DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
• Dinamiškas, kambarį pripildantis garsas
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

Modernus universalumas
• Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
• PC sinchronizavimas su jūsų „iPod/iPhone“
• Nemokama „ClockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate 
„iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! 
Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir 
mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. 
Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite 
mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

Dinamiškas, kambarį pripildantis garsas
Su moderniu skaitmeninio garso apdorojimo 
algoritmu, dviem aktyviais garsiakalbiais ir žemųjų 
dažnių prievadu, ši garsiakalbių sistema užpildys jūsų 
kambarį švariu, natūraliu garsu ir sodriais galingais 
bosais.

PC sinchronizavimas
Prijunkite, leiskite, sinchronizuokite ir įkraukite! 
Klausykitės mėgstamos muzikos, kol jūsų „iPod“ arba 
„iPhone“ kraunamas. Be to, jis sinchronizuojasi su 
kompiuteriu prijungus garsiakalbį USB laidu.

Nemokama „ClockStudio“ programa

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių 
funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti 
orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą 
nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami 
„ClockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto 
radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista 
daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.

Garso įvestis

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką 
iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes 
visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 
grotuvą prie garso sistemos.
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Ypatybės
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių • Baterijos eksploatavimo laikas: 8 val.
•

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

Touch“ (5-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „ClockStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos
• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• 5 dienų orų prognozė
• Laikrodis: analoginis rodymas, skaitmeninis 

rodymas, skaitmeninis rodymas su skaidrių 
demonstracija fone

Garsas
• Išvesties galia: 10 W RMS

stiprinimas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Prijungimo galimybė
• „PC Link“: USB 2.0
• Garso įvestis (3,5 mm)

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 274 x 143 x 

136 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 350 x 140 x 186 

mm
• Gaminio svoris: 1 kg
• Svoris su pakuote: 1,55 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
• Maitinimo elementų skaičius: 4
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