„Philips“
garsiakalbių sistema

DS700

Sukurtas pasiimti kartu
Sužavėti garsų
Šis kišeninio dydžio garsiakalbis, puikiai tinkantis „iPod Nano“, suteikia galimybę mėgautis sodraus ir
galingo garso muzika, kad ir kur būtumėte – didžiausias malonumas suteikiamas be jokių trikdžių.
Maitinamas kintamąja srove arba akumuliatoriumi, galite klausytis muzikos iš visų „iPod“ / „iPhone“,
įskaitant „iPod Nano“.
Labai aiškus garsas
• DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
• Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
Nepaprastai kompaktiškas ir lengvai nešiojamas
• Plono ir mažo dizaino derančio bet kokioje erdvėje ir prie bet kokio gyvenimo stiliaus
• Sukurtas „iPod nano“
Modernus universalumas
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
• AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
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Garsiakalbių sistema

Specifikacijos
„iPhone” suderinamumas

• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone”
3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas

• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini”,
„iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta),
„iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta),
„iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta),
„iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), „iPod
touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ su spalvotu
ekranu, „iPod” (5-oji karta)

Garso atkūrimas

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPod“ įkrovimas,
„iPhone“ įkrovimas

Garsas

• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių
stiprinimas
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn
/ žemyn
• Išvesties galia (RMS): 4W

Ypatybės
Garsiakalbiai

• Neodimio magnetinė sistema

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis

Priedai

• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris

Maitinimas

• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės,
50/60 Hz, baterija
• Baterijos tipas: AA / LR6 šarminės
• Maitinimo elementų skaičius: 4
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

AUX įvestis lengvam sujungimui

AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių
prietaisų prijungimui

Baterija arba AC energija

Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis
muzika bet kur

Sukurtas „iPod nano“
Sukurtas „iPod nano“

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Matmenys

• Pakuotės matmenys (W x H x D):
304 x 90 x 100 mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 230 x 50 x 65
• Gaminio svoris: 0,32 kg
• Svoris su pakuote: 0,61 kg
•

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai
suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“,
nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net
kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai
prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite
mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
(DBB)

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes:
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio –
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti,
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu –
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Plono ir mažo dizaino

Plono ir mažo dizaino derančio bet kokioje erdvėje
ir prie bet kokio gyvenimo stiliaus

Išleidimo data 2013-05-10

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Versija: 4.0.9

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių
ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų
atitinkamų savininkų nuosavybė.

12 NC: 8670 000 74881
EAN: 87 12581 59636 1

www.philips.com

