
 

 

Philips
ηχείο σύνδεσης με 
Bluetooth®

Υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone

DS3480
Ασύρματος ήχος που γεμίζει 

το σπίτι σας
Συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της υποδοχής Lightning, το ηχείο 
σύνδεσης DS3480 προσφέρει πεντακάθαρο ήχο ενώ φορτίζει. Με τη μετάδοση Bluetooth και 
την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορείτε να ακούτε τη μουσική σας παντού, ασύρματα.

Πεντακάθαρος ήχος
• DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
• Δυναμικός, πλούσιος ήχος
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Μικρό και κομψό
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
• Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε lifestyle

Προηγμένη ευελιξία
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ακόμη καλύτερη φορητότητα
• Φόρτιση δεύτερης φορητής συσκευής μέσω θύρας USB
• Δωρεάν εφαρμογή ClockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές 
δυνατότητες

• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής



 Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση 
μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ 
φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας 
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή 
σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη 
συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα 
μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή 
σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την 
μπαταρία σας.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι 
ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά 
αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια 
ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή 
με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως 

smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το 
αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα 
παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό 
το ηχείο.

Δυναμικός, πλούσιος ήχος
Με προηγμένο αλγόριθμο ψηφιακής 
επεξεργασίας ήχου, δύο ενεργούς οδηγούς 
ηχείων και θύρα μπάσων, αυτό το ηχείο 
σύνδεσης γεμίζει το χώρο με καθαρό, 
φυσικό ήχο και πανίσχυρα μπάσα.

Δωρεάν εφαρμογή ClockStudio

Η δωρεάν εφαρμογή φέρνει στο ηχείο 
σύνδεσης μια σειρά εκπληκτικών, 
αποκλειστικών δυνατοτήτων, που σας 
επιτρέπουν να ενημερώνεστε για τον καιρό, 
να βλέπετε την ώρα, ακόμα και να 
χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας εικόνες 
ως φόντο. Με το ClockStudio μπορείτε 
επίσης να απολαμβάνετε χιλιάδες 
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
από ολόκληρο τον κόσμο. Οι δυνατότητες 
όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς 
αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin, 
καθώς και νέες λειτουργίες.

Είσοδος ήχου

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου 
απευθείας από φορητά media player. Εκτός 
από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη 
ποιότητα ήχου που προσφέρει το 
ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης 
εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

USB για δεύτερη συσκευή

Για μεγαλύτερη ευκολία, το ηχείο διαθέτει 
θύρα USB ώστε να φορτίζετε και δεύτερη 
φορητή συσκευή, ακόμα κι όταν είναι 
συνδεδεμένο το iPod/iPhone.
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Συμβατότητα με iPad
• μέσω Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Συμβατότητα με iPhone
• μέσω υποδοχής Lightning: iPhone 5
• μέσω Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Συμβατότητα με iPod
• μέσω υποδοχής Lightning: iPod nano 7ης γενιάς, 

iPod touch 5ης γενιάς
• μέσω Bluetooth: iPod nano 7ης γενιάς, iPod touch 

5ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης 
γενιάς

Εφαρμογή iPod/iPhone
• Όνομα εφαρμογής: ClockStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3 
ή μεταγενέστερης έκδοσης

• 7000+ διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
• 5μερη πρόβλεψη καιρού
• Ρολόι: αναλογική οθόνη, ψηφιακή οθόνη, 
ψηφιακή οθόνη με φόντο προβολής 
παρουσίασης

Ήχος
• Ισχύς: 12 W RMS
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. (30 πόδια)
• Έκδοση Bluetooth: 2,1
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• Θύρα USB: για φόρτιση όλων των φορητών 
συσκευών

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 274 x 143 x 

136 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 350 x 140 x 

186 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,55 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου 

(ενσωματωμένη)
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5 ώρ.
•
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