
 

 

Philips
тонколона за поставяне

DS700
Създадени за пътуване

Завладяващ звук
Идеална за iPod Nano, тази тонколона джобен размер ви дава богат и мощен звук, където и да 

сте, за максимално въздействие на музиката с минимум грижи. Захранвана от променливо 

напрежение или батерии, тя възпроизвежда от всеки iPod/iPhone, включително новия iPod Nano.

Кристално чист звук
• DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки баси при всяко ниво на звука
• Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Ултракомпактна и наистина портативна
• Тънък и миниатюрен дизайн, подходящ за всяко пространство и всеки начин на живот
• Проектирана да побира iPod nano

Авангардна универсалност
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде
• Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство



 Вход AUX за лесно свързване
Вход AUX за лесно свързване с почти всяко 
електронно устройство

Захранване от батерии или от 
мрежата
Захранване от батерия или от електрическата 
мрежа за слушане на музика навсякъде

Проектирана за iPod nano
Проектирана да побира iPod nano

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне с 
пружина поема без проблем всеки iPod или 
iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, 
той работи дори когато повечето защитни 
калъфи са поставени – просто поставете вашия 
iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да 
слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

Динамично усилване на басите (DBB)

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Тънък и миниатюрен дизайн
Тънък и миниатюрен дизайн, подходящ за всяко 
пространство и всеки начин на живот
DS700/12

Акценти
• Изходна мощност (RMS): 4 W •
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, 
iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то 
поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 
6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 
GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Звук
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX)

Аксесоари
• AC/DC адаптер

Power
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz, Батерия
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой батерии: 4
• Време на работа на батерии: 8 ч

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

304 x 90 x 100 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 230 x 50 x 65 
мм

• Тегло на изделието: 0,32 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,61 кг
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