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ddajte sa emóciám živého vystúpenia
týmto reproduktorom s dokovacou stanicou
ýchnite svojej hudbe život pomocou hlbšieho a prirodzenejšieho zvuku s technológiou 

roduktorov SoundSphere modelu Philips DS6600/10. Vložte do doku zariadenie iPod/iPhone, ak 

ete prehrávať hudbu alebo ho nabíjať, prípadne ho pripojte priamo k počítaču a vychutnajte si zvuk 

jich médií.

Jedinečná kvalita zvuku
• Reproduktory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
• FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
• Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
• Celkový výstupný výkon 2 x 25 W RMS

Znamenitý dizajn a povrchová úprava
• Sofistikovaný dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality

Rozšírená všestrannosť
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Výkonný zvuk pre váš počítač

Intuitívne ovládanie
• Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku
• Synchronizácia počítača so zariadením iPod/iPhone
• Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov



 SoundSphere

Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, 
ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia 
pri každom tóne – tak, ako to chcel sám 
umelec. Reproduktory SoundSphere, ktoré 
prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú 
hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je 
precítený zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o 
tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. 
Každý reproduktor SoundSphere je vybavený 
výškovým reproduktorom, ktorý visí nad 
reproduktorovou skriňou. Výškový 
reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a 
všetkými smermi. Presné technické prevedenie 
deliacej frekvencie zvuku a premyslené 
umiestnenie basového reproduktora 
obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú 
minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší 
zvuk.

FullSound™

Technológia FullSound patentovaná 
spoločnosťou Philips využíva digitálne 
spracovanie zvuku najnovšej generácie na 
zdokonalenie vernosti podania hudby. 

Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a 
optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu 
s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

Dizajn Bass-reflex

Akustický systém Bass-reflex používa basový 
otvor vyladený podľa akustického objemu 
puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých 
basov aj pomocou reproduktorov 
kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá 
tvarovaná basová trubica umožňuje 
reprodukciu hlbokých a výrazných basov, 
dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne 
minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli 
spôsobiť skreslenie.

Aplikácia SoundStudio

Prehrávajte hudbu tak, ako ju máte radi. S 
aplikáciou SoundStudio máte ovládanie hudby 
priamo vo svojich rukách. Každý aspekt zvuku 
môžete zmeniť priamo vo svojom iPhone 
pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú 
jednoduché a intuitívne. Teraz môžete 
vylaďovať a prispôsobovať nastavenia a 
vytvoriť tak hudobný zážitok presne podľa 

svojich predstáv, čím vdýchnete svojim 
obľúbeným skladbám nový život. Aplikácia 
SoundStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého 
sveta, čím ešte viac obohatíte svoj hudobný 
život.

Synchronizácia s počítačom
Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte 
ho! Ponorte sa do sveta obľúbenej hudby v 
zariadení iPod alebo iPhone počas jeho 
nabíjania a synchronizácie s počítačom cez USB 
– a vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku s 
bezkonkurenčným pohodlím. Nechajte sa 
uniesť na nekonečných vlnách skvelých melódií 
– bez toho, aby došla energia.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací 
port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov 
zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo 
iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je 
prehrávač vložený v niektorom z väčšiny 
ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo 
iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete 
vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.
DS6600/10

Hlavné prvky
Mini reproduktory SoundSphere s dokovacou stanicou
pre iPod/iPhone
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: všetkými zariadeniami iPod a 

iPhone

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z 

obchodu App Store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone so systémom 

iOS 4.3 alebo novším

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový 

reproduktor, 2 x 3"/8 cm stredový reproduktor
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 25 W

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel 

pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Rýchla inštalačná 
príručka, Potvrdenie záruky, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: áno
• USB: na pripojenie k PC

Rozmery
• Rozmery produktu: [reproduktory] 145 (priemer) 

x 263 mm (výška)
• Rozmery balenia (Š x H x V): 577 x 249 x 217 mm
• Hmotnosť výrobku: 3 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 4,2 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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Technické údaje
Mini reproduktory SoundSphere s dokovacou stanicou
pre iPod/iPhone
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