
 

 

Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone
Alimentado a pilhas/CA

DS7510
Concebido para o movimento

Obcecado pelo som
Compacto e extremamente portátil, este leitor não é leve no que diz respeito ao desempenho. 
Concebido para viajar, ele proporciona um som surpreendentemente poderoso do seu iPhone/ 
iPod - permitindo-lhe desfrutar de óptima música, onde quer a vida o leve.

Som inacreditável
• Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção
• DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Concebido para mobilidade
• Design elegante, fino e compacto para se adaptar a qualquer pasta

Verdadeiramente portátil e versátil
• Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
• Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes



 Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de 
altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos do que 
qualquer outro sistema de áudio. Os controladores 
especiais dos altifalantes trabalham juntamente com 
o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia 
entre o controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-médias para 
as altas. A suspensão dupla e a construção em 
camadas totalmente simétricas proporcionam graves 
baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A 
tecnologia wOOx produz graves espantosamente 
baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total 
da caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Aplicação DockStudio na App Store

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas 
funcionalidades modernas e exclusivas para o seu 
altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, 
ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas 
como imagem de fundo. A aplicação DockStudio 
também lhe permite ouvir milhares de estações de 
rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente 
estarão disponíveis novas actualizações de temas e 
novas funções.
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Destaques
Tecnologia wOOx • Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr
•

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod 
nano de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod 
nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod 
touch, iPod touch de 2ª geração, iPod touch de 2ª 
geração 8/16/32 GB, iPod com visor a cores, iPod 
de 5ª geração

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Carregar o iPhone

Som
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, 

• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo
• Potência de saída (RMS): 10 W

Altifalantes
• Sistema de magneto de neodímio

Conectividade
• Entrada Aux

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Cabos: Entrada AUX-in de 3,5 mm

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Pilha
• Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina
• Número de pilhas: 4
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