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 αυτό το ηχείο σύνδεσης
ντανέψτε τη μουσική σας με τον πιο βαθύ και φυσικό ήχο που προσφέρει η τεχνολογία των 

είων SoundSphere στο DS6600/10 της Philips. Συνδέστε iPod/iPhone για φόρτιση και 

απαραγωγή ή συνδέστε τα απευθείας στον υπολογιστή σας, για να απολαύσετε τα πολυμέσα 

ς με καθηλωτικό ήχο.

Ασύγκριτη ποιότητα ήχου
• SoundSphere για φυσική, βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου
• Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
• Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων για βαθιά, ισχυρή αναπαραγωγή μπάσων
• Συνολική ισχύς εξόδου 2 x 25W RMS

Εξαιρετική σχεδίαση και φινίρισμα
• Εκλεπτυσμένη σχεδίαση με υψηλής ποιότητας φινίρισμα αλουμινίου

Προηγμένη ευελιξία
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Δυνατός ήχος για τον υπολογιστή σας

Διαισθητικός έλεγχος
• Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου
• Συγχρονισμός υπολογιστή με iPod/iPhone
• Το τηλεχειριστήριο συμπληρώνει τη σχεδίαση και το φινίρισμα του ηχείου



 SoundSphere

Απολαύστε τη μεγαλοπρέπεια και την 
ενέργεια της μουσικής, καθώς το 
SoundSphere σάς παρέχει κάθε νότα όπως 
προοριζόταν από τον καλλιτέχνη να 
ακούγεται. Καθώς παρέχει καθαρό και 
φυσικό ήχο, το SoundSphere δημιουργεί 
βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου. Το 
αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικός ήχος που θα 
σας κάνει να πιστέψετε ότι οι καλλιτέχνες 
βρίσκονται μπροστά σας. Κάθε ηχείο 
SoundSphere διαθέτει ένα τουίτερ που 
κρέμεται πάνω από αυτό. Το τουίτερ μπορεί 
να εκπέμπει τον ήχο πιο καθαρά και προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Ο σχεδιασμός 
ακριβείας crossover ήχου και η προσεκτική 
τοποθέτηση του γούφερ με τρόπο ώστε να 
περιβάλλει το τουίτερ διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και ακόμη 
φυσικότερο ήχο.

FullSound™

Το FullSound, αποκλειστικότητα της Philips, 
χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς, 

για πιστή ενίσχυση της μουσικής. Αναλύει 
και βελτιώνει δυναμικά το μουσικό 
περιεχόμενο, ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε ιδιαίτερα λεπτομερή και 
ζεστό ήχο.

Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων

Το ακουστικό φορτίο ανάκλασης μπάσων 
χρησιμοποιεί έναν οδηγό μπάσων που είναι 
συντονισμένος στην ακουστική ένταση του 
ηχείου, ώστε να είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή έντονων μπάσων από μια 
μικρή συσκευή. Ο προσεκτικά σχεδιασμένος 
οδηγός μπάσων διευκολύνει τη ροή του 
αέρα και επιτρέπει την απόδοση βαθιών και 
ισχυρών μπάσων, ακόμα και σε υψηλή 
ένταση ήχου, ενώ περιορίζει τις αναταράξεις 
του αέρα που ενδέχεται να προκαλέσουν 
παραμόρφωση.

Εφαρμογή SoundStudio

Απολαύστε τη μουσική όπως σας αρέσει. Με 
το SoundStudio, παίρνετε κυριολεκτικά τον 
έλεγχο της μουσικής στα χέρια σας, καθώς 
σας επιτρέπει να προσαρμόσετε 

οποιαδήποτε ρύθμιση ήχου με πανέξυπνα 
και απλά στοιχεία ελέγχου μέσω του iPhone 
σας. Τώρα, μπορείτε να "κόβετε και να 
ράβετε" την ηχητική εμπειρία στα μέτρα σας 
και να δώσετε στα αγαπημένα σας 
τραγούδια μια νέα διάσταση. Ακόμα, το 
SoundStudio σάς δίνει τη δυνατότητα να 
διευρύνετε τους μουσικούς σας ορίζοντες 
ακόμα περισσότερο, ακούγοντας χιλιάδες 
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
από ολόκληρο τον κόσμο.

Συγχρονισμός υπολογιστή
Σύνδεση, αναπαραγωγή, συγχρονισμός και 
φόρτιση! Απολαύστε την αγαπημένη σας 
μουσική στο iPod ή το iPhone ενώ φορτίζει 
και συγχρονίζεται με τον υπολογιστή μέσω 
USB, και απολαύστε εκπληκτική ποιότητα 
ήχου μαζί με απόλυτα αξεπέραστη άνεση. 
Αφήστε τις εκπληκτικές μελωδίες να 
παίζουν, χωρίς να τελειώνει ποτέ η ενέργεια 
της συσκευής.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση 
σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή 
iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. 
Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν 
χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. 
Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως 
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη 
μουσική σας χωρίς κόπο.
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: όλα τα μοντέλα iPod και iPhone

Εφαρμογή iPod/iPhone
• Όνομα εφαρμογής: DockStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone με iOS 4.3 ή 
μεταγενέστερης έκδοσης

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: 2 τουίτερ 20 χιλ. (3/4"), 2 γούφερ 
μεσαίων συχνοτήτων 8 εκ. (3")

• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 25 W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής 
εισόδου 3,5 χιλ, Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός 

γρήγορης εγκατάστασης, Πιστοποιητικό 
εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος Aux
• USB: για σύνδεση σε PC

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος: [ηχεία] 145 (διάμετρος) x 

263 (ύψος) χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 577 x 249 x 

217 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 3 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 4,2 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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