
 

 

Philips
тонколона за поставяне с 
Bluetooth®

за iPod/iPhone/iPad
Захранване от батерии или от 
мрежата

DS3500
Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук
Възползвайте се от безжичното поточно възпроизвеждане чрез Bluetooth за още по-добро 

забавление с вашата музика, игри и видео, с тонколоната за поставяне Philips DS3500/12. 

Свържете своя iPod/iPhone/iPad с компютъра си чрез USB. За захранване, включете в контакта 

или използвайте батерии.

Кристално чист звук
• DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки баси при всяко ниво на звука
• Прецизно настроени тръбни баси за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати баси
• Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
• Превъзходни звукови ефекти при игрите, чрез Bluetooth
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Елегантни и компактни
• Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот
• Дизайн, подходящ за iPod/iPhone/iPad

Авангардна универсалност
• Синхронизиране на компютъра с вашия iPod/iPhone/iPad чрез USB
• Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде
• Поставяне на всеки iPod, iPhone или iPad, дори когато е в калъфа си
• Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
• Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции



 Вход AUX за лесно свързване
Вход AUX за лесно свързване с почти всяко 
електронно устройство

Компактна конструкция
Компактната конструкция се побира навсякъде и 
е за всеки начин на живот

Поставяне заедно с калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с 
пружина на тонколоната Philips поема без 
проблем всеки iPod или iPhone, без специални 
адаптери. Нещо повече, той работи дори когато 
повечето защитни калъфи са поставени – просто 
поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. 
Вече можете да слушате любимата си музика, без 
да се притеснявате.

Синхронизиране с компютър през 
USB
Поставете го, възпроизвеждайте от него, 
синхронизирайте го и го зареждайте! Търсете в 
любимата си музика на вашия iPod, iPhone или 
iPad, докато той се зарежда и се синхронизира с 
компютър през USB – и се наслаждавайте на 
прекрасното качество на звука и несравнимото 
удобство. Слушайте чудесна музика - без 
опасност от прекъсване на захранването.

Превъзходни звукови ефекти при 
игрите
Удоволствието от играта не е пълно без 
страхотните звукови ефекти. Сега игрите на 
вашия смартфон или което и да било портативно 
устройство могат да станат още по-вълнуващи 
благодарение на тонколоната за поставяне Philips, 
която вдъхва живот на звука. Слушайте всички 
звуци високо и ясно и издигнете изживяването 
си до нови нива. Нещо повече - всичко това е 
изключително удобно - чрез Bluetooth. Просто 
свържете безжично, чрез Bluetooth, вашето 
портативно устройство и тонколоната за 
поставяне и се потопете в света на игрите.

Приложение DockStudio от магазина 
за приложения

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 DockStudio позволява да слушате 
хиляди интернет радиостанции от цял свят. А 
скоро ще има още нови функции и стилове на 
оформление.
DS3500/12

Спецификации
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod 

nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, 
iPod nano 3-то поколение, iPod nano 6-то 
поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 
GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad

Приложение за iPod/iPhone
• Име на приложението: DockStudio
• Безплатно изтегляне от магазина за приложения
• Съвместимост: iPhone OS 3.0
• Възпроизвеждане: Придвижване в албуми и 
песни, Бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Настройки на звука: DBB, DSC - Обикновена, 
Поп, Рок, Джаз, Класическа

• Часовник: Аналогов дисплей, Цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: Няколко аларми, 
Таймер за заспиване, Събуждане с музика, 
Събуждане със звуци от природата, Събуждане 
със снимка

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone

Звук
• Изходна мощност (RMS): 10 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

Възможности за свързване
• PC Link: USB 2.0
• Допълнителен вход (AUX)

Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Power
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz, Батерия
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой батерии: 4
• Време на работа на батерии: 8 ч

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 272 x 131 x 85 
мм

• Размери на общия кашон: (ШxВxД): 300 x 173 x 
135 мм

Аксесоари
• Кабели: 3,5 мм вход AUX
• USB кабел: Бяло
•
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