
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อ

• สำหรับ iPod/iPhone

DS700
ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เหมาะสำหรับ iPod Nano 
โดยลำโพงขนาดกระเป๋าเครื่องนี้ให้คุณได้พกพาเสียงเพลงอันทรงพลังและหนักแน่นไปกับคุณได้ทุกที่ได้อย่างยอด
เยี่ยมที่สุดโดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและสามารถให้พลังงานได้จากทั้ง AC หรือแบตเตอรี่, Fidelio 
สามารถเล่นเพลงได้จาก iPod/iPhone ทุกรุ่น รวมถึง iPod Nano รุ่นใหม่ด้วย

เสียงใสชัดเจน
• DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
• ลำโพงนีโอไดเมียมเพื่อเสียงที่สมดุล
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
กะทัดรัดเป็นพิเศษและพกพาสะดวก
• ดีไซน์เพรียวบางและกะทัดรัด สำหรับทุกที่ ทุกไลฟ์สไตล์
• ออกแบบให้เหมาะสำหรับ iPod Nano
ความอเนกประสงค์ระดับสูง
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ หรือไฟ AC เพื่อให้คุณสนุกได้ทุกที่
• AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ



 AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่าย
AUX-in 
สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกื
อบทุกยี่ห้อ
ใช้แบตเตอรี่หรือไฟ AC
สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ หรือไฟ AC 
เพื่อให้คุณสนุกได้ทุกที่
ออกแบบสำหรับ iPod Nano
ออกแบบให้เหมาะสำหรับ iPod Nano
ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนส
ะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone 
โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง 
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
ดีไซน์เพรียวบางและกะทัดรัด
ดีไซน์เพรียวบางและกะทัดรัด สำหรับทุกที่ 
ทุกไลฟ์สไตล์
DS700/98

ไฮไลต์
• กำลังขับ (RMS): 4W •
ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd 
Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 
4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod 
nano 6th generation, iPod touch, iPod touch 2nd 
Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod 
พร้อมจอสี, iPod 5th Generation

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod
เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ระบบ Neodynium magnet
การเชื่อมต่อ
• Aux in
อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC
ขนาด
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

304 x 90 x 100 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 230 x 50 x 65 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.32 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 0.61 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz, แบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AA / LR6
• จำนวนแบตเตอรี่: 4
• เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.
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