
 

 

Philips
тонколона за поставяне с 
Bluetooth®

за iPod/iPhone/iPad

DS3600
Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук
На бюрото ви или другаде, тази елегантна тонколона за поставяне осигурява кристално чист 

звук, който изпълва личното ви пространство. Радвате се на безжично поточно 

възпроизвеждане през Bluetooth и можете да синхронизирате своя iPod, iPhone или iPad с PC.

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
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
• обща изходна мощност 20 W RMS

Простота
• Bluetooth безжично поточно предаване на музика от iPod/iPhone/iPad
• Синхронизация на компютър с iPod/iPhone/iPad
• Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
• Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
• Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции



 Динамично усилване на басите (DBB)

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Поточно възпроизвеждане на музика 
през Bluetooth
Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 
стабилна и енергийно ефективна. Тази 
технология осигурява лесна безжична връзка с 
други Bluetooth устройства, за да можете да 
възпроизвеждате любимата си музика от вашия 
iPod, iPhone или iPad на аудио системата Philips - 
удобно и по всяко време, когато пожелаете.

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.
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Акценти
таймер за заспиване •
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро 
поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 
4-то поколение, iPod nano 5-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 iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: DockStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

• 7000+ интернет радиостанции
• 5-дневна прогноза за времето
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, 
DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, 
Класическа

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Изходна мощност: 20 W RMS

Аксесоари
• Кабели/свързване: кабел MP3 Link, USB кабел
• Дистанционно управление

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX)
• Bluetooth
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

Удобство
• Зарядно устройство: iPod, iPhone, iPad

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 285 x 145 x 

140 мм
• Размери на пакета (ШxДxВ): 366 x 147 x 169 мм
• Тегло на изделието: 1,3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 1,5 кг

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
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