
 

 

Philips
dokovací reproduktor

Zařízení Sound bar
pro iPod/iPhone

DS6100
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem
Nechte svou hudbu vyniknout. Philips DS6100/12 přináší čistý, vyvážený zvuk 
neodymových reproduktorů – z jakéhokoli iPodu/iPhonu nebo z počítače iMac/PC. 
Synchronizujte svůj iPod/iPhone s počítačem iMac/PC.

Křišťálově čistý zvuk
• Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
• Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
• Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava
• Hliníková kovová mřížka
• Navrženo pro počítač iMac a PC

Pokročilé intuitivní ovládání
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
• Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce



 Digitální zpracování zvuku

Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje 
reprodukci hudby, takže je každý tón křišťálově čistý 
a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. 
Patentovaná technologie digitálního zpracování 
zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný 
zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Hliníková kovová mřížka
Design a zpracování prvotřídní kvality. Přední část 
reproduktorů je vyrobena z anodizovaného 
leštěného hliníku – stejný materiál se používá 
v konstrukci letadel. Hliník je zaoblený tak, aby 
vytvořil ideální akustickou komoru: optimalizuje 
reprodukci zvuku a přináší věrný, výkonný, přirozený 
a křišťálově čistý zvuk.

Aplikace DockStudio v obchodě App 
Store

S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací 
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových 
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je 
hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako 
tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní 
poslech tisíců internetových rádiových stanic po 
celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat 
vzhledu a nové funkce.
DS6100/12

Přednosti
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod, iPod mini, iPod s barevným 

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

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: 

Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač

Zvuk

• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Levé/pravé reproduktory
• Rozsah výkonu reproduktoru: 5–15 W
• Frekvenční rozsah: 120 Hz až 22 kHz
• Jmenovitý odpor: 4 ohmy
• Citlivost: 82 dB/W/m
• Vinutí reproduktoru: Širokopásmové 2"

Možnosti připojení
• připojení k počítači: USB 2.0
• Aux in: Ano
• Sluchátka: 3,5 mm

Reproduktory
• Neodymový magnetický systém: Ano

Příslušenství
• Kabely: Kabel Aux-in, kabel USB

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 528 x 90 x 73 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 599 x 118 x 103 mm
• Hmotnost výrobku: 1,7 kg
•
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