
 

 

Philips
głośnik ze stacją dokującą

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
10 W, zasilanie sieciowe lub 
bateryjne

DS3400
Dźwięk pasujący do Twojego 

domu
Głośnik DS3400 ze stacją dokującą jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami 

odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Umożliwia odtwarzanie muzyki zapisanej w 

urządzeniu iPod/iPhone w krystalicznie czystej jakości, nawet podczas ładowania. Może być zasilany 

sieciowo lub bateryjnie.

Krystalicznie czysty dźwięk
• System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
• Dynamiczny dźwięk wypełniający pomieszczenie
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Elegancja i niewielkie rozmiary
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
• Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Zaawansowana wszechstronność
• Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
• Synchronizacja z komputerem za pomocą urządzenia iPod/iPhone
• Bezpłatna aplikacja ClockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne 

funkcje
• Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych



 Odtwarzanie i ładowanie przez złącze 
Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania 
urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! 
Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do 
głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w 
doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie 
jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się 
martwić o akumulator.

Dynamiczny dźwięk wypełniający 
pomieszczenie
Dzięki zaawansowanemu algorytmowi 
przetwarzania dźwięku, dwóm aktywnym 
przetwornikom i portowi basów ten głośnik ze stacją 
dokującą wypełni Twój pokój wyrazistym, mocnym 
dźwiękiem oraz głębokim i potężnym brzmieniem 
basów.

Synchronizacja z komputerem
Zadokuj, odtwarzaj, synchronizuj, ładuj! Odtwarzaj 
ulubione utwory z urządzenia iPod lub iPhone 
podczas ładowania. Możesz też synchronizować 
swoje urządzenie z komputerem, podłączając głośnik 
za pomocą przewodu USB.

Bezpłatna aplikacja ClockStudio

Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika 
ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, 
atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka 
będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić 
ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja ClockStudio 
umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych 
stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne 
będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

Wejście audio

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle 
wygodne — wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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Dane techniczne
Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. 

generacji

Aplikacja iPod/iPhone
• Nazwa aplikacji: ClockStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: iPod Touch, iPhone, iPad z systemem 

iOS w wersji 4.3 lub nowszej
• Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
• 5-dniowa prognoza pogody
• Zegar: wyświetlacz analogowy, wyświetlacz 

cyfrowy, wyświetlacz cyfrowy z pokazem slajdów 
w tle

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 10 W RMS
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie 

basów
• System dźwięku: stereo
• Regulator głośności: w górę/dół

Możliwości połączeń
• PC Link: USB 2.0
• Wejście audio (3,5 mm)

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

274 x 143 x 136 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

350 x 140 x 186 mm
• Waga produktu: 1 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,55 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Czas eksploatacji baterii: 8 godz.
•
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