
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzók

2.0-ás rendszer
iPod/iPhone készülékhez

DS6200
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
A Philips DS6200/10 hangsugárzó a mélyebb és természetes hangok által életet lehel a zenébe. 

Lejátszáshoz és töltéshez csak dokkolnia kell az iPod/iPhone készüléket, vagy csatlakoztassa közvetlenül 

a számítógéphez, hogy megtapasztalja a multimédiás tartalmak által nyújtott lenyűgöző hangélményt.

Kristálytiszta hangzás
• Az egyenlő oldalú háromszögű hangzás koncepciója
• Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Ívelt készülékház a jobb zenei hangzás érdekében
• iMac-hez és PC-hez tervezték

Továbbfejlesztett intuitív vezérlés
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Nagy teljesítményű audió a számítógépéhez
• AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
• PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is 

használhat



 Digitális hangfeldolgozás

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még 
élvezetesebbé a zenehallgatást, így 
kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a 
szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A 
Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás 
technológiája optimalizálja a kompakt 
hangsugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, 
részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás 
nélkül.

Egyenlő oldalú háromszögű hangzás

Az egyenlő oldalú háromszögű hangzás 
koncepcióját kifejezetten azért találták ki ennél 
a hangsugárzónál, hogy kiegyensúlyozottabb 
hanghatást érjenek el. A hangszórók egyenlő 
oldalú kialakítása azt jelenti, hogy a tömeg 
kiegyensúlyozottabb, így a hangzás 
kiegyenlített, nincs torzítás. Minden DS6200 
szatellit sugárzó rendelkezik egy szélessávú 
meghajtóval, melyet a Philips két, 
szabadalmaztatott wOOx komponense egészít 
ki a mélyebb, teltebb hangok érdekében, és a 
szélesebb hangtér eléréséhez ezek úgy vannak 

elhelyezve, hogy egy egyenlő oldalú 
háromszöget alkossanak.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

wOOx™ technológia

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb 
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A 
különleges hangszórómeghajtók a wOOx 
mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő 
meghajtó és a magashangszórók közötti 
pontos hangolás finom átmeneteket enged meg 
az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak 

között. A kettős felfüggesztés és a 
szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül 
adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A 
wOOx különösen mély és dinamikus 
basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes 
térfogatával felerősíti a zene hatását.

Ívelt készülékház
Az ívelt kialakítású ház nemcsak jól néz ki, de az 
alakja is úgy lett megtervezve, hogy 
kiegyenlített hangot adjon ki, amely 
természetesebben és eredeti formájában árad. 
Mivel kisebb mértékű a torzítás és hangszín-
eltolódás, biztos lehet benne, hogy a kedvenc 
zenéje megfelelően szólal meg. A Philips ismeri 
az akusztikát és biztosítja, hogy a zene ne csak 
remekül szóljon, de remekül is nézzen ki!

DockStudio alkalmazás az App Store-
ból

Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás 
számos különleges és egyedülálló funkcióval 
látja el a dokkolós hangsugárzót. A letöltést 
követően hallgathatja kedvenc rádióműsorait, 
ezernyi internetes rádióállomás zenei kínálatát 
fedezheti fel, böngészhet saját 
zenegyűjteményében, és a Facebook-on és a 
Twitter-en keresztül barátaival is 
megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra 
üzemmódban többféle, személyre szabott 
ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb 
időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. Töltse 
le az alkalmazást az App Store-ból, és ismerje 
meg minden szolgáltatását.
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iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod 

touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod 
touch

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hang
• Hangszínszabályzó: 5 sávos
• Hangszínszabályzó beállításai: Hagyományos, 

Dynamic Bass Boost be/ki, Lapos, Jazz, Pop, Rock
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 10 W RMS

Audiorendszerek
• Frekvenciasáv: 50-16 kHz
• Bemeneti impedancia: 22 kOhm
• Teljes kimeneti teljesítmény: 20 W
• Tápellátás: Külső adapter 10,5 V 3 A

• Jel-zaj arány: 82 dBA
• THD: 0,8%

Audiorendszerek bal/jobb csatornája
• Audió erősítő: Valódi digitális AMP STA339BWS
• Csatornaszétválasztás: 55 dB
• Bemeneti érzékenység: 600 mV ± 100 mV
• Névleges kimenő teljesítmény: 2 x 10 W

Bal/jobb hangszórók
• Meghajtó teljesítménytartománya: 5-20 W
• Frekvenciasáv: 100 Hz - 18 kHz
• Névleges impedancia: 4 ohm
• Érzékenység: 84 dB/W/m
• Hangszórómeghajtó: Teljes termékcsalád 2,5"

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, 

Váltakozó áramú hálózati kábel, Gyors telepítési 
útmutató, Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság
• Aux be
• USB-vel: a számítógéphez való csatlakoztatáshoz

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 148 x 148 x 

150 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 390 x 

190 x 205 mm
• Termék tömege: 0,8 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 4,2 kg

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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