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DS700
Kaasavõtmiseks loodud

Helist haaratud
iPod nano jaoks täiuslik, taskusse mahtuv kõlar esitab külluslikku ja võimsat muusikat kõikjal, 
kus te olete, pakkudes suurimat mõju vähima vaevaga. Vooluvõrgu- või patareitoitega seade 
esitab muusikat kõigist iPodidest/iPhone'idest, sealhulgas uuest iPod nanost.

Kristallselge heli
• DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
• Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Ülikompaktne ja kaasaskantav
• Õhuke ja väike disain iga ruumi ja elustiili jaoks
• Loodud iPod nano jaoks

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
• AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega



 AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks
AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi 
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Aku- või vooluvõrgutoitega
Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika 
nautimiseks

Loodud iPod nano jaoks
Loodud iPod nano jaoks

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i 
dokkimine

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti 
mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma 
eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku 
kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või 
iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat 
tõesti muretult nautida.

Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.

Õhuke ja väike disain
Õhuke ja väike disain iga ruumi ja elustiili jaoks
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Esiletõstetud 
• Väljundvõimsus (RMS): 4 W
Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), 
iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), 
iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), 
iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch 
(2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, 
iPod (5. põlvkond)

Heliesitus
• Taasesitus raami kasutamisel: iPodi laadimine, 

iPhone'i laadimine

Heli
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Kõlarid
• Neodüümmagnetkõlarid

Ühenduvus
• Aux-sisend

Tarvikud
• Vahelduv-/alalisvooluadapter

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, 

Aku
• Aku tüüp: AA / LR6 leelispatarei
• Patareide arv: 4
• Aku tööaeg: 8 h

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 304 x 90 x 100 mm
• Toote mõõtmed (L x S x K): 230 x 50 x 65 mm
• Toote kaal: 0,32 kg
• Kaal (koos pakendiga): 0,61 kg
•
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