
 

 

Philips
dockinghøjttaler med 
Bluetooth®

til iPod/iPhone/iPad

DS3600
Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd
På dit skrivebord eller andre steder leverer denne flotte dockinghøjttaler krystalklar lyd, 
der fylder dit personlige rum og sikrer Bluetooth-streaming. Du kan også synkronisere din 
iPod/iPhone/iPad med din PC.

Krystalklar lyd
• DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
• Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
• Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Enkelhed
• Trådløs musikstreaming med Bluetooth fra iPod/iPhone/iPad
• PC-synkronisering med din iPod/iPhone/iPad
• AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
• Fjernbetjeningen passer til højttalerdesign og finish
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Bluetooth musikstreaming
Bluetooth er en kortrækkende trådløs 
kommunikationsteknologi, som er både robust og 
energibesparende. Med teknologien oprettes let 
trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så 
du kan afspille din yndlingsmusik fra din iPod, iPhone 
eller iPad på dit Philips-lydsystem - bekvemt og lige 
når du vil.

DockStudio-app i App Store

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.
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Vigtigste nyheder
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. 
generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, 
iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod med 
farvedisplay, iPod 5. generation

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPod/iPhone/iPad-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere
• Mere end 7000 internetradiostationer
• 5 dages vejrudsigt
• Afspilning: album-/nummernavigation, 

afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-

Flat,pop,rock,jazz,klassisk
• Ur: analogt display, digitalt display

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Udgangseffekt: 20 W RMS

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel, USB-kabel
• Fjernbetjening

Tilslutningsmuligheder
• AUX-indgang
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

Komfort
• Opladningsenhed: iPod, iPhone, iPad

Mål
• Produktmål (B × D × H): 285 x 145 x 140 mm
• Emballagemål (B x D x H): 366 x 147 x 169 mm
• Produktvægt: 1,3 kg
• Vægt inkl. emballage: 1,5 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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