
 

 

Philips
dokstacijas skaļruņi ar 
Bluetooth®

paredzēti iPod/iPhone/iPad
Baterijas/maiņstrāvas barošana

DS3500
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Pārņemti ar skaņu
Izmantojiet bezvadu iespējas ar Bluetooth straumēšanu un iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēļu un 

video pieredzes ar šiem Philips DS3500/12 dokstacijas skaļruņiem. Pievienojiet un sinhronizējiet savu 

iPod/iPhone/iPad ar datoru, izmantojot USB savienojumu. Pievienojiet to elektrotīklam vai izmantojiet 

baterijas.

Kristālskaidra skaņa.
• DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī
• Precīzi noregulēts zemās frekvences skaņas kanāls dziļas un izteiktas zemās frekvences skaņas 

atveidei
• Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai
• Augstākās kvalitātes spēļu skaņu efekti ar Bluetooth
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Elegants un kompakts
• Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā
• Dizains, atbilstošs iPod/iPhone/iPad

Papildu pielāgojamība
• Datora sinhronizēšana ar iPod/iPhone/iPad caur USB
• Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone/iPad, pat ar ietvaru
• AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci



 AUX ieeja vienkāršam savienojumam
AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz 
jebkuru elektronisko ierīci

Kompakts dizains
Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā 
dzīvesveidā

Ievietojiet dokstacijā ar ietvaru

Šī Philips skaļruņa atjautīgi konstruētajā dokstacijas 
portā ar atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru 
iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas 
darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – 
ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. 
Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādām rūpēm.

Datora sinhronizēšana caur USB
Ievietojiet dokstacijā, atskaņojiet, sinhronizējiet un 
uzlādējiet! Piekļūstiet iPod, iPhone vai iPad 
saglabātajai iecienītajai mūzikai, kamēr tas uzlādējas 
vai tiek sinhronizēts ar datoru caur USB, – un baudiet 
fantastisku skaņas kvalitāti līdz ar nepārspējamām 
ērtībām. Lai lieliskas melodijas plūst nepārtrauktā 
straumē – enerģijas pietiks visam.

Augstākās kvalitātes spēļu skaņu efekti
Spēļu baudījums nekad nav pilnvērtīgs bez lieliskiem 
skaņas efektiem. Tagad jūsu viedtālruņa vai portatīvo 
ierīču spēles ir iespējams padarīt vēl aizraujošākas, 
pateicoties Philips dokstacijas skaļruņiem, kas 
skaņām piešķir dzīvīgumu. Visas skaņas dzirdamas 
skaļi un skaidri, paceļot spēlēšanas piedzīvojumu 
jaunā līmenī. Turklāt tas ir ļoti ērti, izmantojot 
Bluetooth. Izveidojiet bezvadu Bluetooth 
savienojumu starp portatīvo ierīci un dokstacijas 
skaļruņiem, un sāciet spēli.

DockStudio lietojumprogramma vietnē 
App Store

Bezmaksas aplikācija papildina dokstacijas skaļruni ar 
īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika ziņas, 
pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona 
tapeti. Izmantojot aplikāciju DockStudio, varat 
klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā 
pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un 
jaunas funkcijas.
DS3500/12

Izceltie produkti
• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde •
iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod nano 

(1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano 
(3. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, 
iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 
8/16/32 GB, iPod ar krāsu displeju, iPod (5. 
paaudze)

iPad saderība
• Saderīgs ar: iPad

iPod/iPhone lietojumprogramma
• Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
• Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPhone OS 3.0
• Atskaņošana: Albuma/celiņu navigācija, 

Atskaņošanas kontrole
• Skaņas iestatījumi: DBB, DSC – standarta, 

popmūzika, roks, džezs, klasika
• Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
• Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, 

Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, 
Mostieties, klausoties dabas skaņās, Mostieties, 
aplūkojot fotoattēlu

Audio atskaņošana

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 10 W
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.

Savienojamība
• Datora saite: USB 2.0
• Aux ieeja

Skaļruņi
• Neodīmija magnētu sistēma

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 

Baterija
• Baterijas tips: AA / LR6 sārmu
• Bateriju skaits: 4
• Baterijas darbības laiks: 8 st.

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 272 x 131 x 85 

mm
• Lielās kartona kastes izmēri: (PxAxDz): 300 x 173 

x 135 mm

Piederumi
• Vadi: 3,5 mm AUX ieeja
• USB vads: Balts
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