
 

 

Philips
dokstacijas skaļruņi

DS700
Paredzēts lietošanai dažādās vietās

Pārņemti ar skaņu
Šis kabatas izmēra skaļrunis ir ideāli piemērots iPod Nano un nodrošina bagātīgu un spēcīgu mūzikas 

skanējumu jebkurā vietā – maksimāls sniegums ar minimālu resursu patēriņu. Ar strāvas padevi no 

maiņstrāvas elektrotīkla vai baterijām tā atskaņo mūziku no visiem iPod/iPhone, tostarp jaunā iPod 

Nano.

Kristālskaidra skaņa.
• DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī
• Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Īpaši kompakts un patiesi portatīvs
• Plāns un miniatūrs dizains ikvienai platībai, ikvienam dzīvesveidam
• Izstrādāts atbilstoši iPod nano

Papildu pielāgojamība
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā
• AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci



 AUX ieeja vienkāršam savienojumam
AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz 
jebkuru elektronisko ierīci

Darbina ar bateriju vai AC
Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek 
nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā

Izstrādāts iPod nano
Izstrādāts atbilstoši iPod nano

Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu 
ietvaru

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi 
bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez 
īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja 
ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā 
iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt 
mūziku bez jebkādām rūpēm.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas 
pastiprinājums (DBB)

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 
tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.

Plāns un miniatūrs dizains
Plāns un miniatūrs dizains ikvienai platībai, ikvienam 
dzīvesveidam
DS700/12

Izceltie produkti
• Izejas jauda (RMS): 4 W •
iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 

(1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano 
(3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano 
(5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, 
iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 
8/16/32 GB, iPod ar krāsu displeju, iPod (5. 
paaudze)

Audio atskaņošana
• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPod uzlāde, iPhone 

uzlāde

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Neodīmija magnētu sistēma

Savienojamība
• Aux ieeja

Piederumi
• AC/DC Adapteris

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 

Baterija
• Baterijas tips: AA / LR6 sārmu
• Bateriju skaits: 4
• Baterijas darbības laiks: 8 st.

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

304 x 90 x 100 mm
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 230 x 50 x 65 mm
• Produkta svars: 0,32 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,61 kg
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