
 

 

Philips
Bluetooth® özellikli 
docking hoparlör

iPod/iPhone/iPad için

DS3600
Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu
Bu şık docking hoparlörü masanıza veya istediğiniz başka bir yere koyun ve kablosuz 
Bluetooth akışı sayesinde kristal netliğinde sesiyle dünyanızı müzikle doldurun. iPod/
iPhone/iPad cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edin.

Crystal clear sound
• DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
• Derin bas sesler için hassas ayarlanmıș bas boruları
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
• 20W RMS toplam çıkıș gücü

Philips’te çözüm basit
• iPod/iPhone/iPad'den Bluetooth ile kablosuz müzik akıșı
• iPod/iPhone/iPad ile PC senkronizasyonu
• Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX giriși
• Uzaktan kumanda, hoparlör tasarımı ve kaplamasıyla uyumludur
• İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması



 Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde 
müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız 
keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi 
düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları 
kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini 
kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme 
açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde 
dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bluetooth ile müzik çalma
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve 
enerji tasarruflu bir kablosuz iletișim teknolojisidir. 
Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı 
sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod, iPhone veya 
iPad'inizdeki en sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz yerde 
Philips ses sisteminizden kolayca dinleyebilirsiniz.

App Store'da DockStudio

Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking 
hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati 
öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar 
kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca 
dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo 
istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni 
görüntü stilleri ve ișlevlerle güncellenecektir.
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Özellikler
• Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
•

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod 

mini, iPod nano, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. 
nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod 
nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod 
touch 2. nesil, iPod touch 2. nesil 8/16/32GB, 
Renkli ekranlı iPod, iPod 5. nesil

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPad, iPad 2

iPod/iPhone/iPad Uygulaması
• Uygulama adı: DockStudio, Uygulama 

mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya 

üzeri
• 7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
• 5 günlük hava durumu tahmini
• Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım 

kontrolleri
• Ses ayarları: 5 bant ekolayzır, DBB, DSC-Flat, Pop, 

Rock, Caz, Klasik
• Saat: analog ekran, dijital ekran
• Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı

Ses
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Ses geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Çıkıș gücü: 20 W RMS

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: MP3 Bağlantı kablosu, USB 

kablosu
• Uzaktan kumanda

Bağlantı
• Aux giriși
• Bluetooth
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
• Bluetooth mesafesi: Görüș alanı içinde, 10M veya 

30FT

Kullanılabilirlik
• Șarj cihazı: iPod, iPhone, iPad

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 285 x 145 x 140 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 366 x 147 x 169 mm
• Ürün ağırlığı: 1,3 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,5 kg
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