
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

• SoundBar
• iPod/iPhone készülékhez

DS6100
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
Hozza ki a zenéből a legtöbbet! A Philips DS6100/10 a neodímium hangszórókkal tiszta, 
kiegyenlített hangzást nyújt – bármely iPod/iPhone készülékről vagy iMac/PC 
számítógépről. Szinkronizálja iPhone/iPod készülékét iMac/PC számítógépével.

Kristálytiszta hangzás
• Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Alumínium fémrács
• iMac-hez és PC-hez tervezték

Továbbfejlesztett intuitív vezérlés
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
• PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is 

használhat



 Digitális hangfeldolgozás

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még 
élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytisztán 
szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig 
teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott 
digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a 
kompakt hangsugárzó dobozok teljesítményét, és 
tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás 
nélkül.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 

így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Alumínium fémrács
Első osztályú, minőségi kialakítás. A hangsugárzók 
előlapja egyetlen darabból álló, galvanizált, polírozott 
alumíniumlap – ugyanaz az anyag, amelyből a 
repülőgépek készülnek. Az ideális akusztikai kamra 
kialakításához megfelelően meghajlított alumíniumlap 
optimalizálja a hangkibocsátást, ezáltal pontos, 
erőteljes, természetes és kristálytiszta hangzást 
biztosít.

DockStudio alkalmazás az App Store-
ból

Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos 
különleges és egyedülálló funkcióval látja el a 
dokkolós hangsugárzót. A letöltést követően 
hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi 
internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, 
böngészhet saját zenegyűjteményében, és a 
Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátaival is 
megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban 
többféle, személyre szabott ébresztési zenét is 
megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is 
meghallgathatja. Töltse le az alkalmazást az App 
Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.

iMac-hez tervezték, valamint a 
következőhöz:
iMac-hez és PC-hez tervezték
DS6100/10

Műszaki adatok
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, iPod színes 

kijelzővel, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. 
generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 
iPod touch, 4. generációs iPod nano, 2. generációs 
iPod touch, 5. generációs iPod nano, 2. generációs 
iPod touch 8/16/32 GB, 5. generációs iPod, 6. 
generációs iPod nano

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Bal/jobb hangszórók
• Meghajtó teljesítménytartománya: 5-15 W
• Frekvenciasáv: 120 Hz - 22 kHz
• Névleges impedancia: 4 ohm
• Érzékenység: 82 dB/W/m
• Hangszórómeghajtó: Teljes termékcsalád 2"

Csatlakoztathatóság
• PC csatlakozás: USB 2.0
• Aux be
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Hangszórók
• Neodímium mágneses rendszer

Tartozékok
• Kábelek: Aux-in kábel, USB-kábel

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 528 x 90 x 73 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 599 x 

118 x 103 mm
• Termék tömege: 1,7 kg
•
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