
 

 

Philips
ηχείο σύνδεσης με 
Bluetooth®

για iPod/iPhone/iPad
Τροφοδοσία από πρίζα/
μπαταρίες

DS3500
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο
Επιλέξτε ασύρματη λειτουργία με μετάδοση ροής μέσω Bluetooth για ενισχυμένη εμπειρία 

μουσικής, βιντεοπαιχνιδιών και βίντεο με το ηχείο σύνδεσης DS3500/12 της Philips. Συνδέστε το 

iPod/iPhone/iPad σας με τον υπολογιστή μέσω USB. Συνδέστε σε παροχή ρεύματος ή 

χρησιμοποιήστε μπαταρίες.

Πεντακάθαρος ήχος
• DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
• Οδηγοί μπάσων ακριβείας για βαθιά, σφιχτή αναπαραγωγή μπάσων
• Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο
• Εξαιρετικά ηχητικά εφέ για βιντεοπαιχνίδια μέσω Bluetooth
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Μικρό και κομψό
• Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε lifestyle
• Σχεδίαση κατάλληλη για iPod/iPhone/iPad

Προηγμένη ευελιξία
• Συγχρονισμός υπολογιστή με iPod/ iPhone/iPad μέσω USB
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone/iPad, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
• Δωρεάν εφαρμογή DockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές 



 Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση
Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Μικρό μέγεθος
Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε 
lifestyle

Συνδέστε στη θήκη του

Η έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση 
σύνδεσης αυτού του ηχείου της Philips δέχεται 
οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς 
προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και 
όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. 
Απλώς συνδέστε το iPod ή το iPhone όπως είναι. 
Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας 
χωρίς κόπο.

Συγχρονισμός υπολογιστή μέσω USB
Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και 
φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική 
στο iPod, iPhone ή iPad ενώ φορτίζει και 
συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω USB – και 
απολαύστε εκπληκτική ποιότητα ήχου μαζί με 
απόλυτα αξεπέραστη άνεση. Αφήστε τις 
εκπληκτικές μελωδίες να παίζουν – χωρίς να 
τελειώνει ποτέ η ενέργεια της συσκευής.

Εξαιρετικά ηχητικά εφέ για 
βιντεοπαιχνίδια
Απολαύστε μια ολοκληρωμένη εμπειρία παίζοντας 
βιντεοπαιχνίδια με απίθανα ηχητικά εφέ. Τώρα τα 
παιχνίδια από το smartphone ή από οποιαδήποτε 
άλλη φορητή σας συσκευή μπορούν να γίνουν 
ακόμη πιο συναρπαστικά, χάρη στο ηχείο 
σύνδεσης Philips που απογειώνει την ποιότητα 
του ήχου. Ακούστε όλους τους ήχους με 
εξαιρετική καθαρότητα και ένταση και ενισχύστε 
την εμπειρία σας. Επιπλέον, όλα αυτά μπορούν να 
γίνουν με μεγάλη ευκολία μέσω Bluetooth. Απλώς 
συνδέστε τη φορητή σας συσκευή και το ηχείο 
σύνδεσης ασύρματα μέσω Bluetooth και ξεκινήστε 
την αναπαραγωγή.

Εφαρμογή DockStudio στο App Store

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 DockStudio μπορείτε 
επίσης να ακούτε χιλιάδες διαδικτυακούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον 
κόσμο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εδώ, 
καθώς αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin, 
καθώς και νέες λειτουργίες.
DS3500/12

Προδιαγραφές
Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 
3ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod 
touch 2ης γενιάς, iPod touch 2ης γενιάς 8/16/
32GB, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPad
• Συμβατότητα με: iPad

Εφαρμογή iPod/iPhone
• Όνομα εφαρμογής: DockStudio
• Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών
• Συμβατότητα: iPhone OS 3.0
• Αναπαραγωγή: Πλοήγηση στο άλμπουμ/
κομμάτι, Χειριστήρια αναπαραγωγής

• Ρυθμίσεις ήχου: DBB, DSC-
Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic

• Ρολόι: Αναλογική απεικόνιση, Ψηφιακή οθόνη
• Αφύπνιση: Πολλαπλές αφυπνίσεις, 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, Ξυπνήστε με μουσική, Ξυπνήστε με 
τους ήχους της φύσης, Ξυπνήστε με μια 
φωτογραφία

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPhone

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 10W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση με PC: USB 2.0
• Είσοδος Aux

Ηχεία
• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
Μπαταρία

• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AA / LR6
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 272 x 131 x 85 
χιλ.

• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: (ΠxΥxΒ): 300 x 
173 x 135 χιλ.

Αξεσουάρ
• Καλώδια: Είσοδος AUX 3,5 χιλ.
• Καλώδιο USB: Λευκό
•
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