
 

 

Philips Fidelio
SoundSphere mini 
dokkolós hangszórók

iPod/iPhone készülékhez

DS6600

É
ez
A 
ált
ké
lje át egy élő előadás hangulatát
zel a dokkolós hangsugárzóval

Philips DS6600/10 készülék SoundSphere hangszóró-technológiája a mélyebb és több hang 
al életet lehel a zenébe. Lejátszáshoz és töltéshez csak dokkolnia kell az iPod/iPhone 
szüléket, vagy csatlakoztassa közvetlenül a számítógéphez, és élvezze a hangélményt.

Páratlan hangminőség
• SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
• A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
• Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
• 2x25 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Kifinomult formavilág kiváló minőségű, alumínium kivitelben

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Nagy teljesítményű audió a számítógépéhez

Intuitív vezérlés
• SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
• PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
• A távvezérlő illik a hangsugárzó kialakításához



 SoundSphere

A SoundSphere technológiának köszönhetően 
minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az 
előadó megálmodta. A tiszta és természetes 
hangzást biztosító SoundSphere technológia 
szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az 
Ön számára. Az eredmény: olyan élethű 
hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A 
SoundSphere hangszórók magassugárzója a 
hangszóródoboz fölé van függesztve, így a 
hangzás tisztább, és minden irányban terjed 
tovább. A pontos szűrőváltó technika és a 
gondosan elhelyezett mélynyomó, amely 
körülöleli a magassugárzót, minimális 
interferenciát, és még természetesebb 
hangzást biztosít.

FullSound™

A Philips szabadalmaztatott FullSound 
technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb 

generációját használva megbízhatóan javítja a 
zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus 
elemzése és optimalizálása révén 
részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei 
élményben lehet része.

Bass Reflex kialakítás

A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz 
akusztikai térfogatának megfelelő 
basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy 
igazán mély hangot csaljon elő a kompakt 
házból. A gondosan megtervezett profilú 
basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy 
hangerőnél is igazán mély, hatásos 
basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor 
minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

SoundStudio alkalmazás

Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A 
SoundStudio révén a zene szabályozása teljes 

egészében az Ön kezében van. Segítségével a 
hang minden beállítását módosíthatja az iPhone 
készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel. 
Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve 
hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új 
életre keltheti kedvenc zeneszámait. A 
SoundStudio segítségével internetes 
rádióállomások ezreit hallgathatja a világ 
minden tájáról, és még több zenei élményt 
élhet át.

PC-szinkronizálás
Dokkolás, lejátszás, szinkronizálás és töltés! 
Hallgassa kedvenc zenéjét iPod vagy iPhone 
készülékén, miközben a PC-vel tölt és 
szinkronizál az USB-n keresztül – és élvezze a 
kiváló hangminőséget felülmúlhatatlan 
kényelem mellett. Hagyja áramlani a csodálatos 
dallamokat – kifogyhatatlan tápellátással.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós 
dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy 
iPod készülék akadálytalanul, külön adapter 
nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben 
akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot 
– az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: az összes iPod és iPhone 

készülékkel

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

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 vagy 

újabb verzió

Hangszórók
• Hangszórók: 2 x 20 mm-es magassugárzó, 2 x 

8 cm-es középsugárzó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 25W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es 

sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, 

Gyors telepítési útmutató, Garancialevél, 
Nemzetközi garancialevél

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

Méretek
• Termék méretei: [hangsugárzók] 145 (átmérő) x 

263 (magasság) mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 577 x 

249 x 217 mm
• Termék tömege: 3 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 4,2 kg

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