
 

 

Philips Fidelio
Dokkolós hangsugárzó

DS700
Utazáshoz tervezve

A hangzás bűvöletében
A zsebméretű Fidelio tökéletes az iPod nano készülékhez, gazdag és erőteljes hangzást 
nyújt. Kiváló teljesítményt biztosít minimális zaj mellett. Hálózatról vagy akkumulátorral 
működik, és minden iPod/iPhone típussal használható, így az új iPod nano készülékkel is.

Kristálytiszta hangzás
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Ultrakompakt és valóban hordozható
• Vékony és miniatűr kialakítás minden helyiséghez és életstílushoz
• iPod nano készülékhez tervezett

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
• AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz



 AUX-in az egyszerű csatlakozáshoz
AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus 
eszközhöz

Akkumulátor vagy hálózati tápellátás
Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a 
zenét

iPod nano készülékhez tervezett
iPod nano készülékhez tervezett

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Vékony és miniatűr kialakítás
Vékony és miniatűr kialakítás minden helyiséghez és 
életstílushoz
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Fénypontok
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W •
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, 1. 

generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. 
generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. 
generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 
iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs 
iPod touch 8/16/32GB, iPod színes kijelzővel, 5. 
generációs iPod

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

iPhone töltése

Hangzás
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság
• Aux be

Tartozékok
• Váltakozó áram/egyenáram adapter

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, elem
• Akkumulátor típusa: AA / LR6 alkáli
• Elemek száma: 4
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

304 x 90 x 100 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 230 x 50 x 65 mm
• Termék tömege: 0,32 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 0,61 kg
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