
 

 

Philips
dockinghøjttaler

Sound Bar
til iPod/iPhone

DS6100
Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd
Få det bedste frem i din musik. Philips DS6100/10 leverer den klare, afbalancerede lyd fra 
neodym-højttalere fra enhver iPod/iPhone eller fra iMac/PC. Synkroniser din iPod/iPhone 
med din iMac/PC.

Krystalklar lyd
• Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
• DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
• Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Udsøgt design og finish
• Aluminiumsgitter
• Designet til iMac og PC

Avanceret, intuitiv betjening
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
• PC-synkronisering med din iPod/iPhone
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 Digital lydbehandling

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer 
gengivelsen af din musik, så hver tone gengives med 
krystalklar nøjagtighed og hver pause er ren stilhed. 
Philips' patenterede teknologi til digital lydbehandling 
optimerer ydeevnen for kompakte højttalere, 
leverer lyd, der er klar, detaljeret og kraftfuld uden 
forvrængninger.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Aluminiumsgitter
Design i førsteklasses konstruktionskvalitet. 
Højttalernes front er fremstillet af et enkelt stykke 
anodiseret, børstet aluminium – det samme 
materiale, som anvendes til at bygge fly. 
Aluminiumsmaterialet, som er buet for at skabe et 
ideelt lydrum, optimerer leveringen af nøjagtig, 
kraftig, naturlig og krystalklar lyd.

DockStudio-app i App Store

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Designet til iMac og
Designet til iMac og PC
DS6100/10

Vigtigste nyheder
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W •
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med 

farvedisplay, iPod classic, iPod nano 1. generation, 
iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, 
iPod touch, iPod nano 4. generation, iPod touch 2. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod touch 2. 
gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation, iPod nano 6. 
generation

iPod/iPhone-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis download fra 

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

eller nyere
• Mere end 7000 internetradiostationer
• 5 dages vejrudsigt
• Afspilning: album-/nummernavigation, 

afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-

Flat,pop,rock,jazz,klassisk
• Ur: analogt display, digitalt display
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer

Lyd

• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Venstre/højre højttaler
• Drivereffektområde: 5 - 15W
• Frekvensområde: 120 Hz-22 kHz
• Norminel impedans: 4 ohm
• Følsomhed: 82 dB/W/m
• Højttalerdriver: Fullrange 2"

Tilslutningsmuligheder
• PC Link: USB 2.0
• AUX-indgang
• Øretelefoner: 3,5 mm

Højttalere
• Neodym-magnetsystem

Tilbehør
• Kabler: Aux-in-kabel, USB-kabel

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål
• Produktmål (B × D × H): 528 x 90 x 73 mm
• Emballagemål (B x D x H): 599 x 118 x 103 mm
• Produktvægt: 1,7 kg
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