
 

 

Philips
Bluetooth®-os dokkolós 
hangsugárzó

Lightning csatlakozó
iPod/iPhone készülékhez

DS3480
Az otthonába illő hangzás, 

vezeték nélkül
A DS3480 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az 
iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, ráadásul még töltés közben is kristálytiszta hangzást 
biztosít. Bluetooth adatátvitellel és akkumulátorral bárhol élvezheti a zenét, vezeték nélkül.

Kristálytiszta hangzás
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• Dinamikus, teljes teret betöltő hangzás
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Elegáns és kompakt
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért
• Második mobil eszköz töltése USB csatlakozón keresztül
• Ingyenes ClockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal
• Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone készülékét a Lightning 
csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa 
készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és 
máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott 
dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. 
Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a 
készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 

illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Dinamikus, teljes teret betöltő hangzás
A továbbfejlesztett, digitális hangfeldolgozó 
algoritmussal, két aktív hangszóró-meghajtóval 
és basszusporttal rendelkező dokkolós 
hangsugárzó tiszta, természetes hanggal, és 
mély, erőteljes basszussal tölti be a teret.

Ingyenes ClockStudio alkalmazás

Az ingyenes alkalmazás kiváló exkluzív funkciók 
sokaságával bővíti a dokkolós hangsugárzót. 
Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos 
időről, sőt kedvenc képeit is beállíthatja 
háttérként. A ClockStudio segítségével 
ezenfelül a világ több ezer internetes 
rádióadásából válogathat. A közeljövőben 
további felületstílusok és új funkciók is 
várhatók.

Audio-in bemenet

Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé 
teszi a hordozható médialejátszók 
audiobemeneti tartalmának közvetlen 
lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által 
biztosított kiváló minőségben élvezheti 
kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.

USB második készülékhez

A hangsugárzó a még kényelmesebb használat 
érdekében USB csatlakozóval is rendelkezik, 
amelyen keresztül akkor is tölthető még egy 
mobil eszköz, ha dokkolta iPod/iPhone 
készülékét.
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iPad kompatibilitás
• Bluetooth segítségével: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 

4

iPhone kompatibilitás
• Lightning csatlakozón keresztül: iPhone 5
• Bluetooth segítségével: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod kompatibilitás
• Lightning csatlakozón keresztül: iPod nano 7. 

generáció, iPod touch 5. generáció
• Bluetooth segítségével: iPod nano 7. generáció, 

iPod touch 5. generáció, 3. generációs iPod touch, 
4. generációs iPod touch

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: ClockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Óra: analóg számlap; digitális számlap; digitális 

számlap, a háttérben diavetítéssel

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 12 W RMS
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP
• Bluetooth tartomány: hatótávolság: 10 méter
• Bluetooth verzió: 2.1
• Audiobemenet (3,5 mm)
• USB port: minden mobil eszköz töltéséhez

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 274 x 143 x 

136 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 350 x 

140 x 186 mm
• Termék tömege: 1 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,55 kg

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkumulátor típusa: Li-ion (beépített)
• Akku lemerülési ideje: 5 óra
•
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