
 

 

Philips
dockningshögtalare med 
Bluetooth®

för iPod/iPhone/iPad

DS3600
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den levererar kristallklart ljud 
som fyller din personliga sfär och möjliggör trådlös Bluetooth-strömning och 
synkronisering mellan din iPod/iPhone/iPad och din PC.

Kristallklart ljud
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
• Total uteffekt på 20 W RMS

Enkelhet
• Trådlös musikströmning via Bluetooth från iPod/iPhone/iPad
• Datorsynkronisering med iPod/iPhone/iPad
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
• Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



 DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Musikströmning via Bluetooth
Bluetooth är trådlös kommunikationsteknik för 
korta avstånd som är både robust och energieffektiv. 
Tekniken ger enkla trådlösa anslutningar till andra 
Bluetooth-enheter, så att du kan spela upp din 
favoritmusik från din iPod, iPhone eller iPad på din 
Philips-ljudanläggning – bekvämt, när du vill.

DockStudio-app på App Store

Med den kostnadsfria appen får du en mängd 
exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. 
Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina 
favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du 
också lyssna på tusentals internationella 
webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av 
skal och nya funktioner är på väg.
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Funktioner
• Larm: Flera larm, insomningsfunktion
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 
2:a gen. 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e 
generationen

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

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPod-/iPhone-/iPad-app
• App-namn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

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

eller senare
• 7000+ webbradiokanaler
• 5-dagars väderprognos
• Uppspelning: album-/spårnavigering, 

uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: analog skärm, digital skärm

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Uteffekt: 20 W RMS

Tillbehör
• Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel, USB-kabel
• Fjärrkontroll

Anslutningar
• Aux-in
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Bekvämlighet
• Laddningsenhet: iPod, iPhone, iPad

Mått
• Produktmått (B x D x H): 285 x 145 x 140 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 366 x 147 x 169 

mm
• Produktvikt: 1,3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,5 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
•
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