
 

 

Philips
Bluetooth®-os dokkolós 
hangsugárzó

iPod/iPhone/iPad készülékhez

DS3600
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
Ez az erőteljes dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást nyújt, 
akár asztalra, akár máshová helyezve, és vezeték nélküli Bluetooth streaming funkciót is 
biztosít, ezen kívül szinkronizálhatja is iPhone/iPod/iPad készülékét a számítógépével.

Kristálytiszta hangzás
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming iPod/iPhone/iPad készülékről
• PC-szinkronizálás iPod/iPhone/iPad készülékkel
• AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
• A távvezérlő illik a hangsugárzó kialakításához
• Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal



 Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Bluetooth streaming
A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid 
hatósugarú vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi a más 
Bluetooth készülékekhez történő egyszerű 
csatlakozást, így bármikor kényelmesen lejátszhatja 
az iPod, iPhone vagy iPad készüléken tárolt kedvenc 
zeneszámait a Philips audiorendszeren.

DockStudio alkalmazás az App Store-
ból

Az ingyenes alkalmazás egy sor kiváló exkluzív 
funkcióval bővíti a dokkolós hangsugárzót. 
Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, 
sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A 
DockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer 
internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben 
további felületstílusok és új funkciók is várhatók.
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Fénypontok
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, nano 

iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod 
nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod 
nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. 
generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, iPod színes 
kijelzővel, 5. generációs iPod

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad, iPad 2

iPod/iPhone/iPad alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Kimeneti teljesítmény: 20 W RMS

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel, USB 

kábel
• Távvezérlő

Csatlakoztathatóság
• Aux be
• Bluetooth
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb

Kényelem
• Töltőkészülék: iPod, iPhone, iPad

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 285 x 145 x 

140 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 366 x 

147 x 169 mm
• Termék tömege: 1,3 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,5 kg
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