
 

 

Philips
altifalante de base

Soundbar
para iPod/iPhone

DS6100
Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som
Revele o que há de melhor na sua música. O Philips DS6100/10 fornece o som claro e 
equilibrado dos altifalantes em neodímio - a partir de qualquer iPod/iPhone ou de um 
iMac/PC. Sincronize o seu iPod/iPhone com o seu iMac/PC.

Som limpo
• Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções
• DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
• Potência de saída total de 20 W RMS

Design e acabamento requintados
• Grelha metálica em alumínio
• Concebido para ser compatível com iMac e PC

Controlo intuitivo avançado
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
• Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone
• Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes



 Processamento de Som Digital

A tecnologia avançada de processamento de som 
melhora a reprodução da sua música para que cada 
nota seja reproduzida com uma nitidez absoluta e 
cada pausa seja selada com um silêncio total. A 
tecnologia de processamento de som digital 
patenteada da Philips optimiza o desempenho dos 
altifalantes compactos, fornecendo-lhe um som 
claro, detalhado e potente sem qualquer distorção.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 

ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Grelha metálica em alumínio
Design com uma construção de alta qualidade. A 
parte frontal dos altifalantes é fabricada com uma 
única peça de alumínio anodizado escovado – o 
mesmo material que é utilizado na aeronáutica. O 
alumínio curvado para criar uma câmara acústica 
ideal optimiza a distribuição áudio do som que 
apresenta exactidão, potência, naturalidade e uma 
nitidez cristalina.

Aplicação DockStudio na App Store

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas 
funcionalidades modernas e exclusivas para o seu 
altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, 
ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas 
como imagem de fundo. A aplicação DockStudio 
também lhe permite ouvir milhares de estações de 
rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente 
estarão disponíveis novas actualizações de temas e 
novas funções.

Concebido para ser compatível com 
iMac
Concebido para ser compatível com iMac e PC
DS6100/10

Especificações
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod com visor a 

cores, iPod classic, iPod nano de 1.ª geração, iPod 
nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod 
touch, iPod nano de 4ª geração, iPod touch de 2ª 
geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod touch de 2ª 
geração 8/16/32 GB, iPod de 5ª geração, iPod nano 
de 6.ª geração

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: DockStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior
• Mais de 7000 estações de rádio da Internet
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, 

DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes esquerdo/direito
• Gama de potência do diafragma: 5 - 15 W
• Limites frequência: 120 Hz-22 kHz
• Impedância nominal: 4 ohm
• Sensibilidade: 82 dB/W/m
• Diafragma de altifalantes: Gama total de 2"

Conectividade
• ligação ao PC: USB 2.0
• Entrada Aux
• Auscultadores: 3,5 mm

Altifalantes
• Sistema de magneto de neodímio

Acessórios
• Cabos: Cabo de entrada auxiliar, cabo USB

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 528 x 90 x 

73 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 599 x 118 x 

103 mm
• Peso do produto: 1,7 kg
•
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