
 

 

Philips
docking-luidspreker

SoundBar
voor iPod/iPhone

DS6100
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Bezeten van muziek
Haal het beste in uw muziek naar boven. Met de Philips DS6100/12 geniet u van helder, 
uitgebalanceerd geluid uit uw iPod, iPhone, iMac of PC dankzij Neodymium-luidsprekers. 
Bovendien kunt u uw iPod/iPhone synchroniseren met uw iMac/PC.

Kristalhelder geluid
• Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen
• DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Prachtige vormgeving en afwerking
• Aluminium metalen rooster
• Ontworpen voor gebruik met iMac en PC

Geavanceerde intuïtieve bediening
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
• PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone
• Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies



 Digitale geluidsverwerking

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de 
geluidsweergave van uw muziek, zodat elke noot 
kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De 
digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips 
optimaliseert de prestaties van compacte 
luidsprekerboxen waardoor u een helder, 
gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder 
vervorming.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een 
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u 
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

Aluminium metalen rooster
Eersteklas kwaliteitsontwerp. De 
luidsprekervoorzijde is van een enkel stuk 
geanodiseerd geborsteld aluminium gemaakt – 
hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt om 
vliegtuigen te bouwen. Het aluminium, dat gebogen is 
om een ideale akoestische kamer te maken, 
optimaliseert audioprestaties voor geluid dat 
nauwkeurig, krachtig, natuurlijk en kristalhelder is.

DockStudio-app in App Store

De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole 
functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het 
weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete 
foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio 
kunt u ook luisteren naar duizenden 
internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen 
meer updates voor thema's en nieuwe functies.
DS6100/12

Kenmerken
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W •
Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met 

kleurendisplay, iPod classic, iPod nano 1e 
generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod touch, iPod nano 4e generatie, iPod 
touch 2e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod 
touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, 
iPod nano 6e generatie

iPod/iPhone-app
• Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf 

App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of 

hoger
• Meer dan 7000 internetradiozenders
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Afspelen: Navigeren door album/nummer, 

Afspeelbediening
• Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Klassiek
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, 

Sleeptimer

Geluid

• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers links/rechts
• Driververmogenbereik: 5 - 15 W
• Frequentiebereik: 120 Hz - 22 kHz
• Nominale impedantie: 4 ohm
• Gevoeligheid: 82 dB/W/m
• Luidsprekerdriver: Fullrange 2"

Connectiviteit
• PC Link: USB 2.0
• Aux-ingang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Luidsprekers
• Neodymium magneetsysteem

Accessoires
• Kabels: Aux-kabel, USB-kabel

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 528 x 90 x 73 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 599 x 118 x 103 

mm
• Gewicht van het product: 1,7 kg
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