
 

 

Philips
docking-luidspreker met 
Bluetooth®

Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone

DS3480
Geluid dat via een draadloze verbinding 

uw woonkamer vult
De DS3480 docking-luidspreker is geschikt voor de iPhone 5 en de nieuwste iPods met Lightning-

aansluiting en zorgt voor een kristalhelder geluid, terwijl het apparaat tegelijkertijd wordt opgeladen. 

Dankzij Bluetooth-streaming en de oplaadbare batterij kunt u overal en altijd draadloos naar uw 

favoriete muziek luisteren.

Kristalhelder geluid
• DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
• Dynamisch ruimtevullend geluid
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Elegant en compact
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
• Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Geavanceerde veelzijdigheid
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid
• Laad uw tweede mobiele apparaat op via USB
• Gratis ClockStudio-app voor internetradio en andere coole functies
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers



 Afspelen en opladen via Lightning

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw 
iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-
aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op 
de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in 
uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat 
wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek 
afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft 
te maken over een lege batterij.

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en 

andere Bluetooth-apparaten, zoals 
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo 
luistert u eenvoudig en draadloos naar uw 
favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

Dynamisch ruimtevullend geluid
Deze docking-luidspreker beschikt over een 
geavanceerd algoritme voor digitale 
geluidsverwerking, twee actieve 
luidsprekerdrivers en een baspoort, waarmee 
uw kamer met helder, natuurlijk geluid en 
diepe krachtige bassen wordt gevuld.

Gratis ClockStudio-app

De gratis app voegt een reeks van exclusieve 
coole functies aan uw docking-luidspreker toe. 
U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en 
zelfs uw favoriete foto's als achtergrond 
gebruiken. Met ClockStudio kunt u ook 
luisteren naar duizenden internetradiozenders 
wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates 
voor thema's en nieuwe functies.

Audio-ingang

Met de audio-in-connectiviteit kunt u 
muziekbestanden direct vanaf draagbare 
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van 
uw favoriete muziek in de superieure 
geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. 
De audio-ingang is bovendien zeer handig 
omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar 
op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

USB voor tweede apparaat

Voor extra gebruiksgemak heeft deze 
luidspreker ook een USB-poort voor het 
opladen van een tweede mobiel apparaat, zelfs 
wanneer uw iPod/iPhone in het dock is 
geplaatst.
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iPad-compatibiliteit
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibiliteit iPhone
• via Lightning-aansluiting: iPhone 5
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Compatibiliteit iPod
• via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, 

iPod touch 5e generatie
• via Bluetooth: iPod nano 7e generatie, iPod touch 

5e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 
4e generatie

iPod/iPhone-app
• Naam app: ClockStudio, Gratis downloaden vanaf 

App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of 

hoger
• Meer dan 7000 internetradiozenders
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Klok: analoog scherm, digitaal scherm, digitaal 

scherm met een bewegende achtergrond

Geluid
• Uitgangsvermogen: 12 W RMS
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP
• Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
• Bluetooth-versie: 2,1
• Audio-ingang (3,5 mm)
• USB-poort: voor het opladen van mobiele 

apparaten

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 274 x 143 x 136 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 350 x 140 x 186 

mm
• Gewicht van het product: 1 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,55 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Levensduur batterij: 5 u
•
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