Philips
docking-luidsprekers

2.0-systeem
voor iPod/iPhone

DS6200

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Bezeten van muziek
Breng uw muziek tot leven met intenser en natuurlijker geluid dankzij de Philips DS6200/
10. Dock uw iPod/iPhone om af te spelen en op te laden, of sluit hem direct op de PC
aan om te genieten van het verbluffende geluid van uw multimediacontent.
Kristalhelder geluid
• Concept achter driehoeksgeluid
• Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen
• DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
• wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
Prachtige vormgeving en afwerking
• Gewelfde behuizing voor rond geluid
• Ontworpen voor gebruik met iMac en PC
Geavanceerde intuïtieve bediening
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Krachtige audio voor uw computer
• 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
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Kenmerken
Digitale geluidsverwerking

componenten voor diepere, rijkere bassen.
Het geheel is geïnstalleerd in de vorm van een
gelijkzijdige driehoek voor een extra ruimtelijk
totaalgeluid.
Dynamic Bass Boost (DBB)

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.
Driehoeksgeluid

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.

hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt
voor vloeiende overgangen van lage en
gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele
ophanging en een volledig symmetrische
sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige
basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx
produceert een diepe, dynamische bas door de
volledige inhoud van de luidsprekerkast te
gebruiken om de impact te verhogen.
Gewelfde behuizing
Het gewelfde ontwerp van de behuizing is niet
alleen mooi om te zien, maar zorgt bovendien
voor een uitgebalanceerd geluid dat
natuurlijker is en de originele vorm heeft
behouden. Met minder vervorming weet u
zeker dat uw favoriete muziek altijd klinkt zoals
het moet klinken. Philips weet alles van
akoestiek en we zorgen ervoor dat geluid niet
alleen geweldig klinkt, maar er ook geweldig
uitziet!
DockStudio-app in App Store

wOOx™-technologie

Het ontwerp van een gelijkzijdige driehoek in
de binnenkant van deze luidspreker is speciaal
ontwikkeld om een goed uitgebalanceerd
geluid te geven. Het gelijkzijdige ontwerp van
de luidsprekerdrivers maakt een goede
gewichtsverdeling mogelijk, met een
gelijkmatig geluid zonder vervorming als
resultaat. Elke DS6200-satellietluidspreker is
voorzien van één driver met volledig bereik en
twee door Philips patenteerde wOOx-

De wOOx-technologie is een revolutionair
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe
bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn
afgestemd op de wOOx-basweergave, en
precieze afstemming tussen het

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.
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Specificaties
Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e
generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e
generatie

Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

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

Geluid

• Equalizer: 5-band
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Dynamic Bass
Boost in-/uitschakelen, Plat, Jazz, Pop, Rock
• Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS

Audiosystemen
•
•
•
•

Frequentiebereik: 50 - 16 kHz
Ingangsimpedantie: 22 kohm
Totaal uitgangsvermogen: 20W
Vermogen: Externe adapter 10,5 V/3 A

• Signaal-ruisverhouding: 82 dBA
• THD: 0,8%

Audiosystemen L/R-kanalen

• Audiovermogenversterker: True Digital AMP
STA339BWS
• Zenderscheiding: 55 dB
• Ingangsgevoeligheid: 600 mV ± 100 mV
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 2 x 10 W

Luidsprekers links/rechts
•
•
•
•
•

Driververmogenbereik: 5 - 20 W
Frequentiebereik: 100 Hz - 18 kHz
Nominale impedantie: 4 ohm
Gevoeligheid: 84 dB/W/m
Luidsprekerdriver: Volledig bereik 2,5 inch

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: 3,5 mm
stereolijningangkabel, AC-netsnoer, Snelle
installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit

• Aux-ingang
• USB: voor aansluiting op PC

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 148 x 148 x 150 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 390 x 190 x 205
mm
• Gewicht van het product: 0,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 4,2 kg

Vermogen

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