
 

 

Philips
telakointikaiutin

DS700
Suunniteltu mukaan otettavaksi

Hulluna ääneen
iPod nanon kanssa käytettävä taskukokoinen kaiutin toistaa musiikin täyteläisenä kaikkialla 
- paljon tehoa vaivattomasti. Toimii verkkovirralla tai paristoilla. Toistaa kaikista iPod-/
iPhone-malleista, myös uudesta iPod nanosta.

Kristallinkirkas ääni
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Erittäin kompakti ja todella kannettava
• Ohut ja pienikokoinen, sopii kaikkiin tiloihin ja elämäntyyleihin
• Suunniteltu iPod nanolle

Erittäin monipuolinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin



 Helppo AUX-tuloliitäntä
Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin 
elektroniikkalaitteisiin

Paristo- tai verkkovirtakäyttö
Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai 
verkkovirran avulla

Suunniteltu iPod nanoon
Suunniteltu iPod nanolle

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin 
sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. 
Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – 
voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt 
voit nauttia musiikista todella helposti.

DBB (Dynamic Bass Boost) -
bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Ohut ja pienikokoinen
Ohut ja pienikokoinen, sopii kaikkiin tiloihin ja 
elämäntyyleihin
DS700/12

Kohokohdat
• Paino pakattuna: 0,61 kg
•

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod 
nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod 
nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod 
touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. 
sukupolvi 8/16/32 Gt, Värinäytöllinen iPod, iPod 5. 
sukupolvi

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

iPhonen lataaminen

Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Lähtöteho (RMS): 4 W

Kaiuttimet
• Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

Liitännät
• Aux-tulo: KYLLÄ

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: KYLLÄ

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, Akku
• Akkutyyppi: AA/LR6 (alkali)
• Akkujen määrä: 4
• Käyttöaika akkuvirralla: 8 t

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 304 x 90 x 100 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 230 x 50 x 65 mm
• Tuotteen paino: 0,32 kg
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