
 

 

Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle/iPadille

DS3600
Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen
Upea telakointikaiutin tuottaa kristallinkirkkaan äänen, joka täyttää tilan kauniisti 
työpöydän reunalta tai mistä tahansa. Siinä on langaton Bluetooth-suoratoisto ja 
mahdollisuus iPodin/iPhonen/iPadin synkronointiin tietokoneen kanssa.

Kristallinkirkas ääni
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Yksinkertaisuus
• Musiikin langaton Bluetooth-siirto iPodista/iPhonesta/iPadista
• PC-synkronointi iPhonen/iPodin/iPadin kanssa
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
• Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen



 DBB (Dynamic Bass Boost) -
bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Musiikin Bluetooth-siirto
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että 
energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-
laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi iPodista, 
iPhonesta tai iPadista Philips-äänijärjestelmässä 
kätevästi milloin tahansa.

DockStudio-sovellus sovelluskaupasta

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia 
ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa 
sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa 
suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudion 
avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia 
kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia 
toimintoja tulossa pian.
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Kohokohdat
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin •
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. 
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. 
sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 
iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, 
Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPad 2

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus
• Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

tai uudempi
• Yli 7 000 Internet-radioasemaa
• 5 päivän sääennuste
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston 

ohjaimet
• Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, 

DSC-Normaali,Pop,Rock,Jazz,Klassinen
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Lähtöteho: 20 W RMS

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli, USB-johto
• Kaukosäädin

Liitännät
• Aux-tulo
• Bluetooth
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m

Käyttömukavuus
• Latauslaite: iPod, iPhone, iPad

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 285 x 145 x 140 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 366 x 147 x 169 mm
• Laitteen paino: 1,3 kg
• Paino pakattuna: 1,5 kg

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
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