
 

 

Philips
тонколона за поставяне с 
Bluetooth®

• съединител Lightning
• за iPod/iPhone

DS3480
Звук, който подхожда на 

вашия дом, безжично
Съвместима с iPhone 5 и с най-новите модели iPod чрез съединителя Lightning, тонколоната за 

поставяне DS3480 възпроизвежда кристално чист звук, докато зарежда устройството. С 

поточното възпроизвеждане чрез Bluetooth и акумулаторната батерия можете да се 

наслаждавате на музиката навсякъде, безжично.

Кристално чист звук
• DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки баси при всяко ниво на звука
• Динамичен, изпълващ стаята звук
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Елегантни и компактни
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
• Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Авангардна универсалност
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост
• Зареждане на второ мобилно устройство през USB порта
• Безплатно приложение ClockStudio за интернет радио и други чудесни функции
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства



 Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, докато 
зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител 
Lightning! Просто го поставете директно върху 
тонколоната, за да възпроизвеждате избраните 
от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя 
зарежда устройството бързо, докато свири, за да 
не се притеснявате, че батерията му ще се 
изтощи.

Безжично поточно предаване на 
музика
Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 
стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява 
лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или 
други Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на звука от 
филмите и игрите безжично и лесно – с тази 
тонколона.

Динамичен, изпълващ стаята звук
С усъвършенстван алгоритъм за цифрова 
обработка на звука, две активни мембрани на 
високоговорителите и басов порт, тази 
тонколона за поставяне изпълва стаята с чист, 
естествен звук и дълбоки, мощни баси.

Безплатно приложение ClockStudio

Това безплатно приложение предлага множество 
изключителни, чудесни функции за вашата 

тонколона за поставяне. Можете да проверите 
прогнозата за времето, да видите часа и дори да 
използвате любимите си изображения като тапет. 
Освен това, ClockStudio позволява да слушате 
хиляди интернет радиостанции от цял свят. А 
скоро ще има още нови функции и стилове кожи.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си музика с 
превъзходно качество на звука от аудио 
системата, Аудио входът е и изключително 
удобен, защото всичко, което трябва да 
направите, е да включите портативния си MP3 
плейър в аудио системата.

USB порт за второ устройство

За допълнително удобство, тази тонколона има и 
USB порт за зареждане на второ мобилно 
устройство, дори когато сте поставили вашия 
iPod/iPhone.
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Спецификации
Съвместимост с iPad
• чрез Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad с 

Retina дисплей

Съвместимост с iPhone
• чрез съединителя Lightning: iPhone 5
• чрез Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Съвместимост с iPod
• чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо 
поколение, iPod touch 5-то поколение

• чрез Bluetooth: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 
Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро 
поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 
4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod 
nano 6-то поколение, iPod nano 7-мо поколение, 
iPod touch, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 
GB, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 5-то 
поколение, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то 
поколение

Приложение за iPod/iPhone
• Име на приложението: ClockStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

• 7000+ интернет радиостанции
• 5-дневна прогноза за времето
• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей, 
цифров дисплей със слайдшоу като фон

Звук
• Изходна мощност: 12 W RMS
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP
• Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Версия на Bluetooth: 2.1
• Аудио вход (3,5 мм)
• USB порт: за зареждане на всяко мобилно 
устройство

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 274 x 109 x 

143 мм
• Размери на пакета (ШxДxВ): 350 x 140 x 186 мм
• Тегло на изделието: 1 кг
• Тегло вкл. опаковката: 1,55 кг

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
• Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
• Живот на батерията: 5 ч
•
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