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 uma nova vida à música com um som mais profundo e mais natural fornecido pela tecnologia dos 

ifalantes SoundSphere com o Philips DS6600/10. Coloque o seu iPod/iPhone na base para reproduzir 

onteúdo e carregar, ou ligue directamente ao PC para desfrutar do som fabuloso dos seus 

nteúdos multimédia.

Qualidade de som inigualável
• SoundSphere para uma sensação sonora mais natural, mais profunda e mais ampla
• O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
• Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
• Potência de saída total de 2x25 W RMS

Design e acabamento requintados
• Design sofisticado com acabamento em alumínio de alta qualidade

Versatilidade avançada
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Áudio poderoso para o seu computador

Controlos intuitivos
• Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio
• Sincronização do PC com o seu iPod/iPhone
• Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante



 SoundSphere

Mergulhe na glória e energia da música, 
enquanto o SoundSphere lhe transmite cada 
nota exactamente como o artista a concebeu. 
Através da emissão de um som claro e natural, 
o SoundSphere cria uma sensação sonora mais 
profunda e mais ampla. O resultado é um som 
muito realista que o fará acreditar que os 
artistas estão a actuar mesmo à sua frente. 
Cada altifalante SoundSphere dispõe de um 
tweeter situado por cima da caixa do 
altifalante. O tweeter consegue emitir sons 
com maior clareza em todas as direcções. A 
tecnologia exacta de crossover para áudio e o 
posicionamento cuidado do woofer para 
envolver o tweeter garantem uma 
interferência mínima e um som ainda mais 
natural.

FullSound™

A tecnologia FullSound patenteada da Philips 
utiliza o processamento de sinais digitais de 
última geração para melhorar fielmente a 
apresentação da música. O conteúdo musical é 

analisado dinamicamente e é optimizado para 
poder experimentar a música com imensos 
detalhes e sentimento.

Design Bass Reflex

A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de 
graves sintonizado para o volume acústico da 
caixa do altifalante, para reproduzir graves 
profundos a partir de estruturas compactas. O 
tubo de graves com perfil concebido 
cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite 
graves profundos e com impacto, mesmo a um 
alto volume, enquanto reduz a turbulência de 
ar que pode causar distorção.

Aplicação SoundStudio

Ouça música exactamente como gosta. O 
SoundStudio fornece-lhe um controlo total 
sobre a sua música. Este permite-lhe mudar 
todos os aspectos do som, utilizando apenas o 
seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. 
Agora pode ajustar, adaptar e criar a 
experiência de som desejada e dar uma nova 
vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio 

também lhe permite ouvir milhares de 
estações de rádio da Internet em todo o 
mundo, alargando ainda mais a sua experiência 
musical.

Sincronização do PC
Coloque-o na base, reproduza-o, sincronize-o 
e carregue-o! Entregue-se à sua música favorita 
no seu iPod ou iPhone enquanto ele carrega e 
é sincronizado com o seu PC via USB – e 
desfrute de uma qualidade de som superior 
juntamente com uma comodidade totalmente 
imbatível. As grandes músicas podem ser 
reproduzidas continuamente – sem ficar sem 
energia.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design 
inteligente permite uma ligação sem esforço de 
qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores 
especiais. Para além disso, funciona até quando 
os estojos mais protectores estão colocados – 
basta ligar o iPhone ou iPod à base, 
exactamente no estado em que se encontra. 
Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.
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Compatibilidade
• Compatível com: todos os iPods e iPhones

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: DockStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone iOS 4.3 ou 

posterior

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 2 tweeters de 3/4" /20 mm, 2 

midwoofers de 3"/8 cm
• Potência de saída (RMS): 2 x 25 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de 

linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, 

Guia de instalação rápida, Certificado de garantia, 
Folheto de garantia mundial

Conectividade
• Entrada Aux
• USB: para ligação ao PC

Dimensões
• Dimensões do produto: [altifalantes] 145 

(diâmetro) x 263 (altura) mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 577 x 249 x 

217 mm
• Peso do produto: 3 kg
• Peso incl. embalagem: 4,2 kg

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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