
 

 

Philips
telakointikaiutin

Sound bar
iPodille/iPhonelle

DS6100
Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen
Tuo musiikin parhaat puolet esiin. Philips DS6100/12 -laitteen neodyymikaiuttimet 
toistavat äänen kirkkaasti ja tasapainoisesti - miltä tahansa iPodilta, iPhonelta tai iMac- tai 
PC-tietokoneelta. Voit myös synkronoida iPodin/iPhonen iMac-/PC-tietokoneesi kanssa.

Kristallinkirkas ääni
• Digitaalisella äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Upea muotoilu ja viimeistely
• Alumiininen metallisäleikkö
• Suunniteltu sopimaan iMacin ja tietokoneen kanssa

Intuitiivinen kaukosäädin
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
• PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen



 Digitaalinen äänenkäsittely

Edistyksellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa 
musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat 
kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. 
Philipsin kehittämä digitaalinen 
äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien 
kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, 
tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

DBB (Dynamic Bass Boost) -
bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Alumiininen metallisäleikkö
Ensiluokkainen rakenne ja tasokas muotoilu. 
Kaiuttimen etuosa on yhtenäistä eloksoitua harjattua 
alumiinia - samaa materiaalia kuin lentokoneet. 
Alumiinin kaarevuus luo ihanteellisen kaikukammion 
ja optimoi äänentoiston, jotta ääni on tarkka, 
voimakas, luonnollinen ja kristallinkirkas.

DockStudio-sovellus sovelluskaupasta

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia 
ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa 
sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa 
suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudion 
avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia 
kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia 
toimintoja tulossa pian.
DS6100/12

Kohokohdat
• Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W • Laitteen paino: 1,7 kg
•

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, Värinäytöllinen 

iPod, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod 
nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod 
touch, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, 2. 
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, 2. 
sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod 5. sukupolvi, iPod nano, 
6. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

tai uudempi
• Yli 7 000 Internet-radioasemaa
• 5 päivän sääennuste
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston 

ohjaimet
• Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, 

DSC-Normaali,Pop,Rock,Jazz,Klassinen
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin

Ääni

• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Vasen ja oikea kaiutin
• Kaiutinelementin tehoalue: 5–15 W
• Taajuusalue: 120 Hz – 22 kHz
• Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
• Herkkyys: 82 dB/W/m
• Kaiutinelementti: Täysi kantama 2"

Liitännät
• PC Link: USB 2.0
• Aux-tulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Kaiuttimet
• Neodyymi-magneettijärjestelmä

Lisätarvikkeet
• Johdot: Aux-in-kaapeli, USB-kaapeli

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 528 x 90 x 73 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 599 x 118 x 103 mm
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