
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

Lydplanke
for iPod/iPhone

DS6100
Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd
Få det beste ut av musikken. Philips DS6100/12 gir den klare og balanserte lyden fra 
neodymhøyttalerne – fra hvilken som helst iPod/iPhone, eller fra iMac/PC. Synkroniser 
iPod/iPhone med iMac/PC.

Crystal clear sound
• Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
• DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
• 20 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende
• Metallgrill i aluminium
• Utformet for å passe sammen med iMac og PC

Avansert, intuitiv kontroll
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
• PC-synkronisering med iPod/iPhone
• Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner



 Digital lydbehandling

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer 
gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer 
med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i 
urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien 
fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte 
høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, 
detaljert og kraftig uten forvrenging.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Metallgrill i aluminium
Utforming med førsteklasses konstruksjonskvalitet. 
Høyttalerne foran er laget av et eneste stykke 
eloksert børstet aluminium – det samme materialet 
som brukes til å bygge fly. Aluminiumen, som er buet 
for å opprette et ideelt akustisk kammer, 
optimaliserer lydavspillingen, som er nøyaktig, 
kraftig, naturlig og krystallklar.

DockStudio-app på App Store

Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, 
morsomme funksjoner til på dokkinghøyttaleren. Du 
kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke 
favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio 
kan du også lytte til tusenvis av Internett-
radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer 
til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.
DS6100/12

Høydepunkter
• Produktvekt: 1,7 kg
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med 

fargeskjerm, iPod classic, Førstegenerasjons iPod 
nano, Andregenerasjons iPod nano, 
Tredjegenerasjons iPod nano, iPod touch, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod touch, Femtegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB, 
Femtegenerasjons iPod, Sjettegenerasjons iPod 
nano

iPod/iPhone-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis nedlasting fra 

App store
• Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere
• Over 7000 Internett-radiostasjoner
• 5-dagers værvarsel
• Avspilling: navigasjon for album/spor, 

avspillingskontroller
• Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, 

Pop, Rock, Jazz, Klassisk
• Klokke: analog skjerm, digital skjerm
• Alarm: flere alarmer, sleep timer

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Venstre/høyre høyttalere
• Strømområde for driver: 5–15 W
• Frekvensområde: 120 Hz–22 kHz
• Nominell impedans: 4 ohm
• Følsomhet: 82 dB/W/m
• Høyttalerdriver: Fullrange 2"

Tilkoblingsmuligheter
• PC-link: USB 2.0
• Aux-inngang
• Hodetelefon: 3,5 mm

Høyttalere
• Neodymmagnetsystem

Tilbehør
• Ledninger: Kabel for AUX-inngang, USB-kabel

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Mål
• Produktmål (BxDxH): 528 x 90 x 73 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 599 x 118 x 103 mm
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