
 

 

Philips
speaker docking dengan 
Bluetooth®

untuk iPod/iPhone/iPad

DS3600
Suara yang cocok dengan rumah Anda

Terobsesi dengan suara
Di meja Anda atau di mana saja, speaker docking yang luar biasa ini menghasilkan suara 
sebening kristal yang memenuhi ruang pribadi Anda dan memastikan pengaliran Bluetooth 
nirkabel dan juga menyinkronkan iPod/iPhone/iPad dengan PC Anda.

Suara sebening kristal
• DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume
• Pipa bass yang disetel secara presisi untuk menghasilkan bass yang dalam dan padat
• Teknologi pelindung untuk memblokir gangguan telepon seluler
• Daya output total RMS 20W

So easy
• Streaming musik nirkabel Bluetooth dari iPod/iPhone/iPad
• Sinkronisasi PC dengan iPod/iPhone/iPad
• AUX-in untuk kemudahan koneksi di hampir semua perangkat elektronik
• Remote control melengkapi desain dan penyempurnaan speaker
• Aplikasi DockStudio gratis untuk radio Internet & fitur keren lainnya



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman 
mendengarkan musik dengan menekankan pada 
konten bass musik di sepanjang jangkauan 
pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya 
dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling 
bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur 
terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic 
Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level 
bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang 
konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Streaming musik Bluetooth
Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel 
berjangkauan pendek yang kokoh dan hemat energi. 
Teknologi ini memungkinkan koneksi nirkabel mudah 
ke perangkat Bluetooth lain, sehingga Anda dapat 
memutar musik favorit dari iPod, iPhone, atau iPad 
Anda di sistem audio Philips - dengan praktis, kapan 
pun Anda inginkan.

Aplikasi DockStudio di App Store

Aplikasi gratis menambahkan beragam fitur keren 
eksklusif ke speaker docking. Anda dapat memeriksa 
cuaca, melihat waktu, dan menggunakan gambar 
favorit sebagai gambar layar. DockStudio juga 
memungkinkan Anda mendengarkan ribuan stasiun 
radio Internet di seluruh dunia. Lebih banyak 
pembaruan pada gaya kulit dan fungsi baru yang 
segera datang.
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Kelebihan Utama
• Alarm: Banyak alarm, timer tidur
Kompatibilitas iPod
• Kompatibel dengan: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano generasi pertama, iPod nano 
generasi kedua, iPod nano generasi ketiga, iPod 
nano generasi keempat, iPod nano generasi kelima, 
iPod nano generasi keenam, iPod touch, iPod touch 
generasi kedua, iPod touch generasi kedua 8/16/
32GB, iPod dengan layar warna, iPod generasi 
kelima

Kompatibilitas iPhone
• Kompatibel dengan: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilitas iPad
• Kompatibel dengan: iPad, iPad 2

Aplikasi iPod/iPhone/iPad
• Nama aplikasi: DockStudio, Unduh gratis dari App 

store
• Kesesuaian: iOS 4.3 sampai iOS 10.3
• Kesesuaian: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 atau 

di atasnya
• 7000+ stasiun radio Internet
• Ramalan cuaca 5 hari
• Pemutaran: navigasi album/lagu, kontrol pemutaran
• Pengaturan suara: Ekualiser 5 pita, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Jam: tampilan analog, tampilan digital

Suara
• Sistem suara: stereo
• Kontrol volume: naik/turun
• Penyempurnaan suara: Dynamic Bass Boost
• Daya output: 20 W RMS

Aksesori
• Kabel/Koneksi: Kabel MP3 Link, Kabel USB
• Remote control

Konektivitas
• Aux in
• Bluetooth
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m

Nyaman
• Perangkat pengisian daya: iPod, iPhone, iPad

Dimensi
• Dimensi produk (PxLxT): 285 x 145 x 

140 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 366 x 147 x 169 mm
• Berat produk: 1,3 kg
• Berat termasuk Kemasan: 1.5 kg

Daya
• Catu daya: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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