
 

 

Philips
boxă cu andocare cu 
Bluetooth®

pentru iPod/iPhone/iPad

DS3600
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, această elegantă boxă cu andocare asigură sunete 
de o claritate excepţională care vă umplu spaţiul personal, asigură streaming wireless prin 
Bluetooth şi, de asemenea, sincronizează iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul cu PC-ul dvs.

Sunet de claritate excepţională
• DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
• Tuburi de bas precis acordate pentru reproducerea unui bas adânc și compact
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil
• Putere totală de ieșire 20 W RMS

Simplitate
• Transfer de muzică Bluetooth wireless de pe iPod/iPhone/iPad
• Sincronizare PC cu iPod/iPhone/iPad
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
• Telecomanda completează designul și finisajul boxei
• Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcţii interesante



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Transfer de muzică prin Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii wireless 
cu rază scurtă, rezistentă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la 
alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta 
muzica preferată de pe iPod, iPhone sau iPad la 
sistemul audio Philips - confortabil, oricând doriţi.

Aplicaţia DockStudio de pe App Store

Aplicaţia gratuită adaugă o gamă de funcţii 
interesante boxei dvs. cu andocare. Puteţi să 
verificaţi vremea, să vedeţi ora și chiar să folosiţi 
fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă 
permite de asemenea să ascultaţi mii de posturi radio 
din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări 
pentru noi funcţii și faţete vor fi disponibile în curând.
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Repere
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod mini, iPod 

nano, iPod Nano prima generaţie, iPod Nano a 2-a 
generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, iPod Nano a 
4-a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano 
a 6-a generaţie, iPod touch, iPod touch a 2-a 
generaţie, iPod touch a 2-a generaţie 8/16/32 GB, 
iPod cu afișaj color, iPod a 5-a generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad, iPad 2

Aplicaţie iPod/iPhone/iPad
• Nume aplicaţie: DockStudio, Descărcare gratuită 

de pe App store
• Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

sau versiune ulterioară
• 7000+ de posturi radio prin Internet
• Prognoză meteo pe 5 zile
• Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
• Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Clasică
• Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
• Alarmă: alarme multiple, timer Sleep

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Putere de ieșire: 20W RMS

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Cablu MP3 Link, Cablu USB
• Telecomandă

Conectivitate
• Intrare AUX
• Bluetooth
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare

Confort
• Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone, iPad

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 285 x 145 x 140 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 366 x 147 x 

169 mm
• Greutate produs: 1,3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,5 kg

Alimentare
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