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SoundSphere-minidocking-
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voor iPod/iPhone
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et deze docking-luidspreker
eng uw muziek tot leven met intenser geluid dankzij de SoundSphere-technologie in de 
ilips DS6600/10. Dock uw iPod/iPhone om af te spelen en op te laden, of sluit hem 
ect op de PC aan om te genieten van het geluid van uw content.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit
• SoundSphere voor natuurlijk, dieper geluid en een breder klankbereik
• FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
• Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke basweergave
• Totaal uitgangsvermogen van 2x25 W RMS

Prachtige vormgeving en afwerking
• Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking

Geavanceerde veelzijdigheid
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Krachtige audio voor uw computer

Intuïtieve bediening
• SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
• PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone
• De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker



 SoundSphere

Muziek in al zijn glorie: SoundSphere brengt 
elke noot zoals de artiest het bedoeld had. 
SoundSphere zorgt voor helder, 
natuurgetrouw en dieper geluid met een 
breder klankbereik. Het resultaat is levensecht 
geluid dat u het gevoel geeft alsof de artiesten 
voor u staan. Iedere SoundSphere-luidspreker 
beschikt over een tweeter die boven de 
luidsprekerkast hangt en die het geluid 
duidelijker in alle richtingen verspreidt. Dankzij 
de nauwkeurige audiocrossover en de 
zorgvuldig geplaatste woofer is de interferentie 
bovendien minimaal en kunt u dus genieten van 
een nog natuurlijker geluid.

FullSound™

De FullSound-technologie van Philips gebruikt 
de nieuwste digitale signaalverwerking die 

muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. 
Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en 
geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle 
details en warmte van de muziek.

Bas-reflexontwerp

Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een 
baspijp die is afgestemd op het akoestische 
volume van de luidsprekerkast en zorgt voor 
diepe basgeluiden in een compacte behuizing. 
De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een 
goede luchtstroom en voor een diepe en 
krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij 
luchtturbulentie die vervorming kan 
veroorzaken, wordt geminimaliseerd.

SoundStudio-app

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. 
SoundStudio geeft u de controle over uw 

muziek in de palm van uw handen. Hiermee 
past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met 
eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. 
Nu kunt u het gewenste geluid tot in details 
instellen en uw favoriete nummers opnieuw 
tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt 
u ook luisteren naar duizenden 
internetradiozenders over de hele wereld, 
waardoor uw muziekervaring nog verder 
wordt verbreed.

PC-synchronisatie
Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! 
Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of 
iPhone terwijl deze wordt opgeladen en 
gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde 
geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. 
Eindeloos luisteren zonder opeens met een 
lege accu te zitten.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met 
veermechanisme is geschikt voor alle modellen 
iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U 
hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; 
plaats uw iPod of iPhone direct op het station. 
Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek 
genieten.
DS6600/10

Kenmerken
SoundSphere-minidocking-luidsprekers
voor iPod/iPhone



Publicatiedatum  
2014-03-06

Versie: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 08 71258 16180 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Compatibiliteit
• Compatibel met: alle iPods en iPhones

iPod/iPhone-app
• Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf 

App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone iOS 4.3 of 

hoger

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 2 tweeters van 20 mm (3/4"), 

2 midwoofers van 8 cm (3")
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 25 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5 

mm stereolijningangkabel, AC-netsnoer, Snelle 

installatiehandleiding, Garantiecertificaat, 
Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit
• Aux-ingang
• USB: voor aansluiting op PC

Afmetingen
• Afmetingen van het product: [luidsprekers] 145 

(diameter) x 263 (hoogte) mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 577 x 249 x 217 

mm
• Gewicht van het product: 3 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 4,2 kg

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