
 

 

Philips
ลําโพงเช่ือมตอพรอม 
Bluetooth®

สําหรับ iPod/iPhone/iPad

DS3600
เสียงท่ีเหมาะกับบานของคุณ

ดื่มด่ํากับเสียงเพลง
ไมวาจะเปนบนโตะทํางานหรือท่ีใดก็ตาม 
ลําโพงเช่ือมตอดีไซนหรูหราก็สามารถสงผานเส ียงชัดเจนสดใสดุจคริสตัลเพ่ือเติมเต็มชวงเวลาสวนตัวของคุณได 
และมีการสตรีมเพลงผาน Bluetooth ไรสาย ท้ังยังซิงโครไนซ iPod/iPhone/iPad 
ของคุณกับเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอีกดวย

เสียงใสชัดเจน
• DBB รักษาโทนเสียงต่ําเพื่อใหมีเสียงเบสที่ลุมล ึกทุกระดับเสียง
• ทอเสียงเบสที่จูนอยางแมนยําเพื่อสรางเสียงเบสที่หนักแนนและทุมลึก
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพทมือถือ
• กําลังขับทั้งหมด 20W RMS
เรียบงาย
• การสตรีมเพลงผาน Bluetooth จาก iPod/iPhone/iPad
• การซิงโครไนซเคร่ืองคอมพิวเตอรกับ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
• AUX-in สําหรับการเช่ือมตอที่งายกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกือบทุกยี่หอ
• รีโมทคอนโทรลชวยเติมเต็มลําโพงใหสมบูรณแบบ
• DockStudio App ฟรี สําหรับวิทยุอินเตอรเน็ตและความสามารถที่นาสนใจอื่นๆ



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost 
ชวยเพิ่มความสุขในการฟงดนตรีของคุณใหมากขึ น 
โดยเนนเสียงเบสของดนตรีผานชวงการตั้งคาระดับเสี
ยงจากต่ําไปถึงสูงไดเพียงแคกดปุม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ําสุดจะหายไปเมื อตั้ง
ไวที่ระดับต่ํา เพื่อแกไขลักษณะดังกลาว สามารถเปด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเรงระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไมเปลี่ยนแป
ลงแมจะลดระดับเสียงลงได
การสตรีมเพลงผาน Bluetooth
Bluetooth 
คือเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายชวงสั้นที่มีสัญญาณแร
งและประหยัดไฟ 
เทคโนโลยีนี้ทําใหการเช่ือมตอไรสายกับอุปกรณ 
Bluetooth อื่นเปนเรื่องงาย 
คุณสามารถเลนเพลงที่ช่ืนชอบจาก iPod, iPhone หรือ 
iPad บนระบบเสียงของ Philips ได - สะดวกสบาย 
ทุกเมื่อที่ตองการ
แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store

แอปพลิเคชันฟรีชวยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเดนอื่
นๆ ใหลําโพงเช่ือมตอของคุณ 
คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา 
และแมแตใชรูปภาพโปรดของคุณเปนภาพพื้นหลัง 
ดวย DockStudio 
คุณยังสามารถฟงสถานีวิทยุอินเตอรเน็ตนับพันทั่วโลก 
การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟงกชันใหมๆ 
จะมีมาอีกในไมชา
DS3600/98

ไฮไลต
• แหลงจายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•

ใชรวมกับ iPod ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano 1st Generation, iPod nano 
2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod 
nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, 
iPod nano 6th generation, iPod touch, iPod touch 
2nd Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, 
iPod พรอมจอสี, iPod 5th Generation

ใชรวมกับ iPhone ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S
สามารถใชรวมกับ iPad ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPad, iPad 2
แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone/iPad
• ช่ือ App: DockStudio, ดาวนโหลดฟรีจากราน App
• ความสามารถในการใชรวมกันได: iOS 4.3 ถึง iOS 

10.3
• ความสามารถในการใชรวมกันได: iPod touch, 

iPhone, iPad iOS 4.3 หรือใหมกวา
• วิทยุอินเตอรเน็ตมากกวา 7000 สถานี: ใช
• การพยากรณอากาศ 5 วัน: ใช
• การเลน: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเลน
• การตั้งคาเสียง: อีควอไลเซอรแบนด 5, DBB, DSC-

Flat,ปอป,ร็อค,แจส,คลาสสิค
• นาฬิกา: หนาจออะนาล็อก, หนาจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• พลังขับเสียง: 20 W RMS
อุปกรณเสริม
• สายเคเบิล/การเช่ือมตอ: สายเคเบิล MP3 link, 

สายเคเบิล USB
• รีโมทคอนโทรล: ใช
การเชื่อมตอ
• Aux in: ใช
• Bluetooth: ใช
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP
• ระยะการทํางานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. 

หรือ 30 ฟุต
สะดวกสบาย
• อุปกรณการชารจ: iPod, iPhone, iPad
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ (WxDxH): 285 x 145 x 

140 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ (กวาง x ลึก x สูง): 366 x 147 x 169 

มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 1.3 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 1.5 กก.
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