
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม 
Bluetooth®

พร้อมหัวเสียบ Lightning
สำหรับ iPod/iPhone
พอร์ต USB สำหรับชาร์จ
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 10W

DS3480
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณแบบไร้

สาย
สามารถใช้งานได้กับ iPhone 5 และ iPod รุ่นล่าสุดผ่านหัวเสียบ Lightning ลำโพงเชื่อมต่อ DS3480 
มอบเสียง Crystal-Clear Sound ได้แม้กำลังชาร์จไฟ ด้วยการสตรีมดนตรีผ่าน Bluetooth 
และมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกแห่งแบบไร้สาย

เสียงใสชัดเจน
• DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
• เสียงไดนามิกกระหึ่มทั่วทั้งห้อง
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ

สวยงาม กะทัดรัด
• ชาร์จรวดเร็วและเล่นเพลงผ่านช่องเสียบ Lightning
• การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์

ความอเนกประสงค์ระดับสูง
• การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth
• แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้เพื่อการพกพาที่ดียิ่งขึ้น
• ชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ชิ้นที่สองของคุณผ่านพอร์ต USB
• ClockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ
• ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย



 เล่นและชาร์จแผ่าน Lightning

เพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ในขณะชาร์จ iPod/
iPhone ผ่านหัวเสียบ Lightning! 
เพียงเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยตรงเพื่อเล่นเพล
งที่เลือกในคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม 
ทั้งยังชาร์จไฟอุปกรณ์ของคุณขณะกำลังเล่นได้
อย่างรวดเร็ว 
คุณจึงหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด

การสตรีมเพลงไร้สาย

Bluetooth 
คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญ
าณแรงและประหยัดพลังงาน 
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกร
ณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth 

อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ตหรือแม้แต่แลปทอปเป็นเรื่องง่าย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง 
เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ 
บนลำโพงนี้

เสียงไดนามิกกระหึ่มทั่วทั้งห้อง
ลำโพงเชื่อมต่อนี้จะช่วยแต่งเติมห้องของคุณด้ว
ยบรรยากาศแห่งเสียงที่เป็นธรรมชาติชัดใสและ
เสียงเบสอันทรงพลังลึกล้ำ 
ด้วยระบบการประมวลผลด้านเสียงดิจิตอลขั้นสู
ง ตัวขับเสียงที่ทำงานสองตัวและพอร์ตเบส

ClockStudio App ฟรี

แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเ
ด่นอื่นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ 
คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา 
และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้น
หลัง ด้วย ClockStudio 
คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่
วโลก 
การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ 
จะมีมาอีกในไม่ช้า

สัญญาณเสียงเข้า

ช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้าให้คุณสามารถเล่
นเสียงจากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง
ผ่านช่องสัญญาณเสียงเข้า 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว 
ช่องสัญญาณเสียงเข้ายังให้ความสะดวกอย่างดี
ยิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

USB สำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่สอง

เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ลำโพงนี้ยังมีพอร์ต USB 
สำหรับการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ชิ้นที่สอง 
เมื่อเชื่อมต่อ iPod/iPhone อยู่
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ไฮไลต์
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม Bluetooth®
พร้อมหัวเสียบ Lightning สำหรับ iPod/iPhone, พอร์ต USB สำหรับชาร์จ, แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 10W
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สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้
• ผ่าน Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• ผ่านหัวเสียบ Lightning: iPhone 5
• ผ่าน Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• ผ่านหัวเสียบ Lightning: iPod nano 7th generation, 

iPod touch 5th generation
• ผ่าน Bluetooth: iPod nano 7th generation, iPod 

touch 5th generation, iPod touch 3rd generation, 
iPod touch 4th generation

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone
• ชื่อ App: ClockStudio, ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPod Touch, 

iPhone, iPad iOS 4.3 หรือใหม่กว่า
• วิทยุอินเตอร์เน็ตมากกว่า 7000 สถานี: 

ผ่านการรับรอง
• การพยากรณ์อากาศ 5 วัน: ผ่านการรับรอง
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล, 

หน้าจอดิจิตอลพร้อมภาพพื้นหลังแบบสไลด์

เสียง
• พลังขับเสียง: 12 W RMS
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง

การเชื่อมต่อ
• Bluetooth Profile: A2DP
• ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. 

หรือ 30 ฟุต
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1
• สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ผ่านการรับรอง
• ช่องต่อ USB: สำหรับชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 274 x 143 x 

136 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 350 x 140 x 186 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.55 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion (ภายในตัว)
• อายุใช้งานแบตเตอรี่: 5 ชม.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม Bluetooth®
พร้อมหัวเสียบ Lightning สำหรับ iPod/iPhone, พอร์ต USB สำหรับชาร์จ, แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 10W
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