
 

 

Philips
altifalante de base

DS700
Concebido para o movimento

Obcecado pelo som
Perfeito para o iPod nano, este altifalante em tamanho de bolso fornece-lhe uma música rica e potente 

onde quer que esteja - proporcionando-lhe um impacto máximo com o mínimo de confusão. 

Alimentado por CA ou a pilhas, é compatível com todos os iPods/iPhones, incluindo o novo iPod nano.

Som limpo
• DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
• Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Ultra compacto e verdadeiramente portátil
• Design fino em miniatura adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Concebido para se adaptar ao iPod nano

Versatilidade avançada
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
• Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico



 Entrada AUX-in para fácil ligação
Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente 
qualquer dispositivo electrónico

Alimentação a pilhas ou por CA
Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar 
música em qualquer lugar

Concebido para iPod nano
Concebido para se adaptar ao iPod nano

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design inteligente 
permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod 
ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além 
disso, funciona até quando os estojos mais 
protectores estão colocados – basta ligar o iPhone 
ou iPod à base, exactamente no estado em que se 
encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Design fino em miniatura
Design fino em miniatura adapta-se a qualquer 
espaço e estilo de vida
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Destaques
• Potência de saída (RMS): 4 W
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod 
nano de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod 
nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod 
touch, iPod touch de 2ª geração, iPod touch de 2ª 
geração 8/16/32 GB, iPod com visor a cores, iPod 
de 5ª geração

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Carregar o iPhone

Som
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes
• Sistema de magneto de neodímio

Conectividade
• Entrada Aux

Acessórios
• Transformador CA/CC

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Pilha
• Tipo de pilhas: AA / LR6 Alcalina
• Número de pilhas: 4
• Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

304 x 90 x 100 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 230 x 50 x 65 mm
• Peso do produto: 0,32 kg
• Peso incl. embalagem: 0,61 kg
•
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