
 

 

Philips
Boxe cu andocare

Sistem 2.0
pentru iPod/iPhone

DS6200
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Readuceţi la viaţă muzica dvs. cu un sunet mai profund şi mai natural prin intermediul boxelor 
Philips DS6200/10. Andocaţi iPod/iPhone-ul pentru redare şi încărcare sau conectaţi-le direct 
la calculator pentru a savura sunetul uimitor al conţinutului dvs. multimedia.

Sunet de claritate excepţională
• Conceptul de sunet în triunghi echilateral
• Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
• DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
• Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
• Putere totală de ieșire 20 W RMS

Design și finisaje rafinate
• Carcasă cu linii curbe, pentru sunet rotund
• Creată pentru iMac și PC

Control intuitiv avansat
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Redare audio puternică, pentru calculatorul dvs.
• 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.

Sunet în triunghi echilateral

Conceptul de sunet în triunghi echilateral al 
acestei boxe este creat special pentru a oferi 
un sunet mai echilibrat. Designul echilateral al 
driverelor boxei are ca rezultat o greutate mai 
echilibrată, asigurând astfel un sunet uniform, 
fără distorsiuni. Fiecare boxă satelit DS6200 
este echipată cu un driver full range, completat 
de două componente wOOx patentate de 

Philips, pentru un bas mai profund și mai bogat, 
instalate într-o configuraţie sub forma unui 
triunghi echilateral, pentru un sunet mai 
spaţios.

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.

Tehnologie wOOx™

Tehnologia wOOx este un concept 
revoluţionar ce vă permite să auziţi și să simţiţi 
basul profund, mai amplu decât în orice alt 
sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în 
armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar 

coordonarea precisă dintre difuzorul principal 
și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia 
duală și construcţia de tip sandwich perfect 
simetrică oferă o bază precisă, fără 
distorsionări. Tehnologia wOOx produce un 
bas dinamic de calitate, utilizând integral 
volumul boxei pentru a crește cu adevărat 
impactul muzicii.

Carcasă curbată
Designul cu linii curbe al carcasei nu numai că 
arată bine, ci este proiectat să ofere un sunet 
echilibrat, care emană mai natural și în forma sa 
originală. Cu mai puţine distorsiuni și colorare, 
puteţi fi siguri că muzica dvs. preferată va suna 
întotdeauna așa cum trebuie. Philips are 
cunoștinţe de acustică și se asigură că sunetul 
nu doar sună bine, ci și arată bine!

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.
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Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a 

generaţie, iPod touch a 3-a generaţie, iPod touch a 
4-a generaţie

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

iPhone 4, iPhone 4S

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
• Egalizator: 5 benzi
• Setări egalizator: Classic, Bass Boost dinamic 

pornit/oprit, Plat, Jazz, Pop, Rock
• Putere de ieșire: 2 x 10 W RMS

Sisteme audio
• Gamă de frecvenţe: 50 - 16kHz
• Impedanţă intrare: 22Kohm
• Puterea totală de ieșire: 20W
• Alimentare: Adaptor extern de 10,5V3A
• Raport semnal/zgomot: 82dBA
• THD: 0,8%

Canale S/D sisteme audio
• Amplificator putere audio: AMP STA339BWS 

digital
• Separare canale: 55dB
• Sensibilitate intrare: 600mV±100mV
• Putere nominală: 2 x 10W

Boxe dreapta/stânga
• Gamă putere driver: 5 - 20W
• Gamă de frecvenţe: 100Hz-18kHz
• Impedanţă nominală: 4 ohm
• Sensibilitate: 84dB/W/m
• Driver boxă: Full range de 2,5"

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, 

Cablu de alimentare CA, Ghid de instalare rapidă, 
Certificat de garanţie internaţională

Conectivitate
• Intrare AUX
• USB: pentru conectarea la PC

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 148 x 148 x 150 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 390 x 190 x 

205 mm
• Greutate produs: 0,8 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,2 kg

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