
 

 

Philips Fidelio
Miniboxe SoundSphere cu 
andocare

• pentru iPod/iPhone

DS6600

S
cu
Re
So
şi 
imţiţi emoţia unui concert live
 această boxă cu andocare
aduceţi la viaţă muzica dvs. cu ajutorul sunetului mai profund redat prin tehnologia 
undSphere pentru boxe cu Philips DS6600/10. Andocaţi iPod/iPhone-ul pentru redare 
încărcare sau conectaţi-l direct la PC pentru a savura sunetul conţinutului dvs.

Calitate incomparabilă a sunetului
• SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
• FullSound îmbunătăţește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
• Design bass-reflex pentru reproducerea unui bas adânc și compact
• Putere totală de ieșire 2 x 25 W RMS

Design și finisaje rafinate
• Design sofisticat cu finisări din aluminiu de înaltă calitate

Multifuncţionalitate avansată
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Redare audio puternică, pentru calculatorul dvs.

Control intuitiv
• Aplicaţie SoundStudio pentru control deplin al setărilor audio
• Sincronizare PC cu iPod/iPhone
• Telecomanda completează designul și finisajul boxei



 SoundSphere

Delectaţi-vă cu splendoarea și energia muzicii 
pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare 
notă, așa cum a intenţionat artistul. Oferind un 
sunet clar și natural, SoundSphere creează o 
impresie a sunetului care este mai adâncă și mai 
largă. Rezultatul este un sunet natural încât 
credeţi că artiștii cântă în faţa dvs. Fiecare boxă 
SoundSphere dispune de un tweeter care este 
suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul 
poate să emită sunetul mai clar și în toate 
direcţiile. Ingineria precisă a tranziţiei audio și 
poziţionarea atentă a wooferului pentru a 
învălui tweeterul asigură interferenţă minimă și 
un sunet mult mai natural.

FullSound™

Tehnologia FullSound patentată de Philips 
utilizează un sistem de procesare a sunetului de 
ultimă generaţie pentru a îmbunătăţi redarea 
cu fidelitate a muzicii. Conţinutul muzical este 
analizat și optimizat în mod dinamic și pentru a 

vă permite să experimentaţi o muzică bogată în 
detalii și cu un sunet cald.

Design bass-reflex

Încărcătura acustică a sistemului bass-reflex 
utilizează un tub de bas acordat la volumul 
acustic al boxei, pentru a reproduce un bas 
adânc din incinte compacte. Tubul de bas 
profilat, proiectat cu atenţie, facilitează 
circulaţia aerului și permite obţinerea unui bas 
adânc și de impact, chiar și la volume puternice 
și minimizează în același timp turbulenţele de 
aer care pot provoca distorsiuni.

Aplicaţie SoundStudio

Acum ascultaţi muzica așa cum doriţi. 
SoundStudio pune cu adevărat în mâinile dvs. 
puterea asupra muzicii. Vă permite să 
schimbaţi fiecare aspect al sunetului, utilizând 
numai iPhone-ul, prin intermediul unor 
comenzi intuitive și simple. Acum puteţi ajusta, 
adapta și crea experienţa audio dorită și puteţi 
reda o nouă viaţă melodiilor dvs. preferate. De 

asemenea, SoundStudio vă permite să ascultaţi 
mii de posturi radio pe Internet din întreaga 
lume, lărgind și mai mult orizontul experienţei 
dvs. muzicale.

Sincronizare PC
Andocaţi-l, redaţi-l, sincronizaţi-l și încărcaţi-l! 
Lăsaţi-vă absorbit de muzica preferată de pe 
iPod sau iPhone în timp ce se încarcă și se 
sincronizează cu PC-ul prin USB – și bucuraţi-
vă de o calitate superbă a sunetului împreună 
cu un confort de neegalat. Redaţi melodiile 
celebre fără oprire – cu energie nesfârșită.

Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent 
se adaptează fără efort la orice iPod sau 
iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, 
funcţionează chiar și cu cele mai protectoare 
carcase – este suficient să andocaţi iPod sau 
iPhone așa cum este. Acum puteţi să vă 
bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de 
muzică.
DS6600/10
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Compatibilitate
• Compatibil cu: toate dispozitivele iPod și iPhone

Aplicaţie iPod/iPhone
• Nume aplicaţie: DockStudio, Descărcare gratuită 

de pe App store
• Compatibilitate: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 sau 

versiune ulterioară

Difuzoare
• Drivere boxe: 2 x tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 x 

midwoofer de 3" / 8 cm
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 25 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu intrare 

stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Ghid 

de instalare rapidă, Certificat de garanţie, Certificat 
de garanţie internaţională

Conectivitate
• Intrare AUX
• USB: pentru conectarea la PC

Dimensiuni
• Dimensiuni produs: [boxe] 145 (diametru) x 263 

(înălţime) mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 577 x 249 x 

217 mm
• Greutate produs: 3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,2 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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