Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle
Paristo- tai verkkovirtakäyttö

DS7510

Suunniteltu mukaan otettavaksi
Hulluna ääneen
Soitin on kompakti ja helposti kannettava, muttei höyhensarjalainen tehokkaan
äänentoiston suhteen. Matkakäyttöön suunniteltu laite toistaa ääntä iPhonesta/iPodista.
Voit nauttia musiikistasi kaikkialla.
Häikäisevää äänentoistoa
• wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
Suunniteltu mukaan otettavaksi
• Tyylikäs ja kompakti, mahtuu jokaiseen salkkuun
Todella kannettava ja monipuolinen
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

DS7510/10

Telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle Paristo- tai verkkovirtakäyttö

Tekniset tiedot
iPhone-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod
nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod
nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod
touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2.
sukupolvi 8/16/32 Gt, Värinäytöllinen iPod, iPod 5.
sukupolvi

Äänen toisto

• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen,
iPhonen lataaminen

Ääni

• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost bassotehostus, wOOx-tekniikka

Kohokohdat
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas
• Lähtöteho (RMS): 10 W

wOOx-tekniikka

Kaiuttimet

• Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

Liitännät

• Aux-tulo: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

• Verkkolaite: KYLLÄ
• Johdot: 3,5 mm:n AUX-tulo

Virta
•
•
•
•

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, Paristo
Akkutyyppi: AA/LR6 (alkali)
Akkujen määrä: 4
Käyttöaika akkuvirralla: 8 h

•

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista
kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee
ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa
äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset
kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa
wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt
pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat
saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista
korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja
symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja
tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää
kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama
poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa
kaiken irti musiikista.

DBB (Dynamic Bass Boost) bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää!
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun
äänenvoimakkuus on pieni.

DockStudio-sovellus sovelluskaupasta
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Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia
ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa
sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa
suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudion
avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia
kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia
toimintoja tulossa pian.

