
 

 

Philips
dockningshögtalare

DS700
Perfekt att ha med på resan

Besatt av ljud
Högtalaren i fickstorlek passar perfekt för iPod nano, och du får fyllig och kraftfull musik 
var du än befinner dig – maximal effekt utan krångel. Ansluts till elnätet eller drivs med 
batterier och spelar upp musik från alla iPod-/iPhone-modeller, inklusive nya iPod nano.

Kristallklart ljud
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Ultrakompakt och verkligen bärbar
• Tunn och minimalistisk design för alla utrymmen och alla livsstilar
• Utformat för iPod Nano

Avancerad mångsidighet
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången



 Enkel anslutning med AUX-ingång
Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter 
via AUX-ingången

Batteri- eller nätdriven
Välj mellan batteri eller nätström för 
musikupplevelser var du än befinner dig

Utformat för iPod Nano
Utformat för iPod Nano

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tunn och minimalistisk design
Tunn och minimalistisk design för alla utrymmen och 
alla livsstilar
DS700/12

Funktioner
• Uteffekt (RMS): 4 W •
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, 
iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 
2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, 
iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Laddning av iPhone

Ljud
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Anslutningar
• Aux-in

Tillbehör
• AC/DC-adapter

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline
• Antal batterier: 4
• Drifttid för batteri: 8 tim

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

304 x 90 x 100 mm
• Produktmått (B x D x H): 230 x 50 x 65 mm
• Produktvikt: 0,32 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,61 kg
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