
 

 

Philips
Docking hoparlör

DS700
Her yere götürülmek için tasarlandı

Sesin tutkusu
iPod nano için mükemmel olan bu cep boyutundaki hoparlör, gittiğiniz her yere zengin ve 
güçlü müziğinizi götürürken, minimum karmaşa ile maksimum etki yaratır. AC veya pille 
çalışan cihaz, yeni iPod nano dahil tüm iPod/iPhone'lardan müzik çalar.

Kristal netlikte ses
• DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
• Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Ultra kompakt ve tam anlamıyla tașınabilir
• Her yere ve her yașam tarzına uygun ince ve minyatür tasarım
• iPod nano için uygun șekilde tasarlanmıștır

Gelișmiș çok yönlülük
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
• Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX giriși



 Kolay bağlantı için AUX giriși
Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı 
için AUX giriși

Pille veya AC gücüyle çalıșır
Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

iPod nano için tasarlanmıștır
iPod nano için uygun șekilde tasarlanmıștır

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya 
iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile 
çalıștığından, tek yapmanız gereken iPod veya 
iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini 
gerçekten karmașıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde 
müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız 
keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi 
düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları 
kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini 
kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme 
açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde 
dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

İnce ve minyatür tasarım
Her yere ve her yașam tarzına uygun ince ve 
minyatür tasarım
DS700/12

Özellikler
• Çıkıș gücü (RMS): 4W • Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,61 kg
•

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod 

mini, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. Nesil, iPod 
nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod nano 5. 
Nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. 
Nesil, iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB, Renkli 
ekranlı iPod, iPod 5. Nesil

Müzik Çalma
• Konsol çalma modu: iPod'un Șarj Edilmesi, iPhone 
Șarj Etme

Ses
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

Hoparlörler
• Neodinyum manyetik sistemi

Bağlantı
• Aux giriși

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü

Güç
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz, Pil
• Pil tipi: AA / LR6 Alkalin
• Pil sayısı: 4
• Pilin çalıștırma süresi: 8 sa

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

304 x 90 x 100 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 230 x 50 x 65 mm
• Ürün ağırlığı: 0,32 kg
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