
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

Sound bar
iPodi/iPhone'i jaoks

DS6100
Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud
Tooge oma muusikast välja parim. Philipsi DS6100/12 edastab neodüümkõlaritest selget, 
tasakaalustatud heli – igast iPodist/iPhone'ist või iMacist/arvutist. Sünkroonige oma iPod/
iPhone iMaci/arvutiga.

Kristallselge heli
• Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks
• DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
• Väljundvõimsus 20 W RMS

Erakordne disain ja viimistlus
• Alumiiniumist võre
• Disainitud sobituma iMaci ja

Täpsed, intuitiivselt kasutatavad juhtimisseadmed
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
• iPodi/iPhone'i või arvutiga sünkroonimine
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



 Digitaalne helitöötlus

Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab 
muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristallselge 
täpsusega ja iga paus oleks täielikus vaikuses. Philipsi 
digitaalne helitöötlustehnoloogia optimeerib 
kompaktsete kõlarite heli ja võimaldab esitada selget, 
detailset ja võimsat heli ilma moonutusteta.

Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.

Alumiiniumist võre
Ülihea koostekvaliteet. Kõlari esikülg on valmistatud 
ühes tükis olevast aodeeritud mattviimistlusega 
alumiiniumist - samast materjalist, mida kasutatakse 
lennukite valmistamisel. Alumiinium, mis on ideaalse 
akustilise kambri tekitamiseks kaardus, optimeerib 
heli esitamist, et see oleks täpne, võimas, loomulik ja 
kristallselge.

DockStudio rakendus App Store'is

Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure 
hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate 
kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma 
lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka 
kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu 
maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi 
välimuse stiile ja funktsioone.
DS6100/12

Esiletõstetud 
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W • Toote kaal: 1,7 kg
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, 

Värviekraaniga iPod, iPod classic, iPod nano (1. 
põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. 
põlvkond), iPod touch, iPod nano (4. põlvkond), 
iPod touch (2. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), 
iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod (5. 
põlvkond), iPod nano (6. põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või 

uuem
• Üle 7000 Interneti-raadiojaama
• 5-päevane ilmateade
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, 

Pop, Rock, Jazz, Classic
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer

Heli

• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Vasak- ja parempoolne kõlar
• Draiveri võimsusulatus: 5–15 W
• Sagedusvahemik: 120 Hz – 22 kHz
• Nimitakistus: 4 oomi
• Tundlikkus: 82 dB/W/m
• Kõlari draiver: Täieliku sagedusribaga, 2"

Ühenduvus
• PC Link: USB 2.0
• Aux-sisend
• Kuularid: 3,5 mm

Kõlarid
• Neodüümmagnetkõlarid

Tarvikud
• Kaablid: Aux-in kaabel, USB-kaabel

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 528 x 90 x 73 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 599 x 118 x 103 mm
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