
 

 

Philips
boxă cu andocare

Sound bar
pentru iPod/iPhone

DS6100
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Beneficiaţi de tot ce este mai bun la muzica dvs. Dispozitivul Philips DS6100/12 furnizează 
sunet clar, echilibrat cu difuzoarele din neodim - de la orice iPod/iPhone sau iMac/PC. 
Sincronizaţi iPod-ul/iPhone-ul cu iMac-ul/PC-ul.

Sunet de claritate excepţională
• Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
• DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
• Putere totală de ieșire 20 W RMS

Design și finisaje rafinate
• Grilă metalică din aluminiu
• Creată pentru iMac și PC

Control intuitiv avansat
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
• Sincronizare PC cu iPod/iPhone
• Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcţii interesante



 Digital Sound Processing

Tehnologia avansată de procesare a sunetului 
îmbunătăţește reproducerea muzicii, astfel încât 
fiecare notă rezonează cu o precizie excepţională, și 
fiecare pauză este de o tăcere mormântală. 
Tehnologia Digital Sound Processing patentată 
Philips optimizează performanţa boxelor compacte, 
emiţând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio 
distorsiune.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Grilă metalică din aluminiu
Design și calitate premium. Boxele frontale sunt 
realizate dintr-o singură bucată de aluminiu anodizat 
lustruit - același material utilizat pentru fabricarea 
aeronavelor. Aluminiul, curbat pentru a crea o 
cameră acustică ideală, optimizează sunetul redat 
care devine fidel, puternic, natural și de o claritate 
extraordinară.

Aplicaţia DockStudio de pe App Store

Aplicaţia gratuită adaugă o gamă de funcţii 
interesante boxei dvs. cu andocare. Puteţi să 
verificaţi vremea, să vedeţi ora și chiar să folosiţi 
fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă 
permite de asemenea să ascultaţi mii de posturi radio 
din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări 
pentru noi funcţii și faţete vor fi disponibile în curând.
DS6100/12

Repere
• Greutate produs: 1,7 kg
•

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod cu afișaj color, 

iPod clasic, iPod nano prima generaţie, iPod nano a 
2-a generaţie, iPod nano a 3-a generaţie, iPod 
touch, iPod nano a 4-a generaţie, iPod touch a 2-a 
generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod touch a 
2-a generaţie 8/16/32 GB, iPod a 5-a generaţie, 
iPod nano a 6-a generaţie

Aplicaţie iPod/iPhone
• Nume aplicaţie: DockStudio, Descărcare gratuită 

de pe App store
• Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

sau versiune ulterioară
• 7000+ de posturi radio prin Internet
• Prognoză meteo pe 5 zile
• Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
• Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Clasică
• Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
• Alarmă: alarme multiple, timer Sleep

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W

• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe dreapta/stânga
• Gamă putere driver: 5 - 15W
• Gamă de frecvenţe: 120Hz-22kHz
• Impedanţă nominală: 4 ohm
• Sensibilitate: 82dB/W/m
• Driver boxă: Full range 2"

Conectivitate
• PC Link: USB 2.0
• Intrare AUX
• Căști: 3,5 mm

Difuzoare
• Sistem cu magnet din neodim

Accesorii
• Cabluri: Cablu de intrare Aux, cablu USB

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (G x A x Î): 528 x 90 x 73 mm
• Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 599 x 118 x 

103 mm
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