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reproduktory 
SoundSphere

pro iPod/iPhone
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onořte se do emocí živého vystoupení
tímto dokovacím reproduktorem
aťte hudbě život díky hlubšímu a silnějšímu zvuku technologie SoundSphere se 
řízením Philips DS6600/10. Vložte iPod/iPhone do doku pro přehrávání a nabíjení nebo 
 připojte přímo k počítači a užívejte si zvuk svého obsahu.

Jedinečná kvalita zvuku
• SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
• Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
• Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
• Celkový výstupní výkon 2 x 25 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava
• Sofistikovaný design s vysoce kvalitní hliníkovou povrchovou úpravou

Pokročile univerzální
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Výkonný zvuk pro počítač

Intuitivní ovládání
• Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku
• Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
• Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru



 SoundSphere

Dopřejte si slávu a energii hudby, 
s reproduktory SoundSphere si budete užívat 
přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. 
Čistý a přirozený zvuk reproduktorů 
SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve 
výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají 
živě přímo před vámi. Každý reproduktor 
SoundSphere je vybaven výškovým 
reproduktorem, který je zavěšený nad 
reproduktorovou skříní a vydává zřetelnější 
zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce 
výhybky a pečlivé umístění basového 
reproduktoru obklopujícího výškový 
reproduktor zajišťuje minimální rušení 
a mnohem přirozenější zvuk.

FullSound™

Patentovaná technologie FullSound společnosti 
Philips využívá digitální zpracování signálu 
poslední generace pro věrné vylepšení podání 
hudby. Hudební obsah je dynamicky 

analyzování a optimalizován a umožní vám zažít 
hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

Design bass-reflex

Akustické zatížení bass-reflex využívá basový 
průduch vyladěný na akustický objem skříně 
reproduktoru, což umožňuje reprodukovat 
basy z kompaktních skříněk. Pečlivě navržený, 
profilovaný basový průduch přispívá k průtoku 
vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a 
působivých basů i při vysoké hlasitosti. 
Zároveň však minimalizuje vzduchové 
turbulence, které mohou způsobovat 
zkreslení.

Aplikace SoundStudio

Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě 
líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá 
ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje 
změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí 
iPhonu: slouží k tomu intuitivní a jednoduché 
ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, 

přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný 
zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené 
písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje 
poslech tisíců internetových rádiových stanic 
z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební 
zážitky.

Počítačová synchronizace
Vložte jej do doku, přehrávejte, synchronizujte 
a nabíjejte! Ponořte se do oblíbené hudby v 
iPodu nebo iPhonu, když se přístroj nabíjí a 
synchronizuje s počítačem přes port USB – a 
vychutnejte si vynikající kvalitu zvuku 
v nepřekonatelném pohodlí. Nechte skvělé 
melodie hrát dál – napájení určitě vydrží.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez 
zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými 
pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. 
Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.
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Kompatibilita
• Kompatibilní se: všemi iPody a iPhony

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone s operačním 

systémem iOS 4.3 nebo novějším

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 3/4" / 20mm výškový 

reproduktor, 2 x 3" / 8cm střední basový 
reproduktor

• Výstupní výkon (RMS): 2 x 25 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, 
Stručný návod k instalaci, Záruční list, Mezinárodní 
záruční list

Možnosti připojení
• Aux in: Ano
• USB: pro připojení k počítači

Rozměry
• Rozměry výrobku: [speakers] 145 (průměr) x 

263 (výška) mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 577 x 249 x 217 mm
• Hmotnost výrobku: 3 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,2 kg

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
•

DS6600/10

Specifikace
Miniaturní dokovací reproduktory SoundSphere
pro iPod/iPhone

http://www.philips.com

