
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

for iPod/iPhone
Batteri-/strømdrevet

DS7510
Designet for å bli med på tur

Lidenskap for lyd
Spilleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekter når det kommer til 
ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPhone/iPod – 
dermed kan du glede deg over flott musikk hvor du enn er.

Lyd som imponerer deg
• wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning
• DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
• Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Laget for å bli med på tur
• Elegant, slank og kompakt design som passer i enhver stresskoffert

Virkelig bærbar og allsidig
• Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
• Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner



 wOOx-teknologi

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt 
høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle 
utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet 
lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i 
samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig 
justering mellom hoveddriveren og 
diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave 
og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og 
en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis 
bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig 
dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i 
høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens 
virkning dramatisk.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

DockStudio-app på App Store

Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, 
morsomme funksjoner til på dokkinghøyttaleren. Du 
kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke 
favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio 
kan du også lytte til tusenvis av Internett-
radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer 
til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.
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Høydepunkter
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), • Driftstid på batteri: 8 t
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, 

Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod 
touch, Andregenerasjons iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB, iPod 
med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Lader 

iPhone

Lyd

wOOx-teknologi
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
• Utgangseffekt (RMS): 10 W

Høyttalere
• Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang

Tilbehør
• AC/DC-adapter
• Ledninger: 3,5 mm AUX-inngang

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, Batteri
• Batteritype: AA / LR6 alkalisk
• Antall batterier: 4
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