
 

 

Philips
dockningshögtalare

Ljudpanel
för iPod/iPhone

DS6100
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Ta fram det bästa i musiken. Philips DS6100/12 levererar det klara, balanserade ljudet från 
en neodymiumhögtalare – från vilken iPod/iPhone eller iMac/PC som helst. Synkronisera 
din iPod/iPhone med din iMac/PC.

Kristallklart ljud
• Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Total uteffekt på 20 W RMS

Utsökt design och finish
• Metallgaller i aluminium
• Utformad för att passa iMac och PC

Avancerad intuitiv kontroll
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
• Datorsynkronisering med iPhone/iPod
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



 Digital ljudbearbetning

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar 
musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder med 
kristallklar precision, och varje paus blir en klockren 
tystnad. Med Philips digitala ljudbearbetningsteknik 
optimeras kompakta högtalarlådors prestanda så att 
du får ljud som är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan 
störningar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Metallgaller i aluminium
Design av högsta kvalitet. De främre högtalarna är 
tillverkade i ett enda stycke anodiserad borstad 
aluminium, samma material som används i flygplan. 
Böjd aluminum som bildar en perfekt ljudkammare 
och ger bästa tänkbara ljudåtergivning som är exakt, 
kraftfull och kristallklar.

DockStudio-app på App Store

Med den kostnadsfria appen får du en mängd 
exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. 
Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina 
favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du 
också lyssna på tusentals internationella 
webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av 
skal och nya funktioner är på väg.
DS6100/12

Funktioner
• Uteffekt (RMS): 2 x 10 W •
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

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

färgdisplay, iPod Classic, iPod nano, 1: 
generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod Touch, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/
32 GB, iPod, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen

iPod-/iPhone-app
• App-namn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller senare
• 7000+ webbradiokanaler
• 5-dagars väderprognos
• Uppspelning: album-/spårnavigering, 

uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: analog skärm, digital skärm
• Larm: Flera larm, insomningsfunktion

Ljud

• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Vänster och höger högtalare
• Elementregister: 5–15 W
• Frekvensomfång: 120 Hz–22 kHz
• Nominell impedans: 4 ohm
• Känslighet: 82 dB/W/m
• Högtalarelement: Fullregister 2 tum

Anslutningar
• PC Link: USB 2.0
• Aux-in
• Hörlur: 3,5 mm

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Tillbehör
• kablar: Aux-ingångskabel, USB-kabel

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått
• Produktmått (B x D x H): 528 x 90 x 73 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 599 x 118 x 103 

mm
• Produktvikt: 1,7 kg
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