
 

 

Philips Fidelio
Docking hoparlör

DS7510
Her yere götürülmek için tasarlandı

Sesin tutkusu
Bu kompakt ve taşınabilir oynatıcı, söz konusu performans olduğunda hiç hafif değildir. Seyahat 
için tasarlanmış olan oynatıcı, iPhone/ iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı sağlar 
ve hayat sizi nereye götürürse götürsün muhteşem müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanır.

Sizi uçuracak ses kalitesi
• wOOx teknolojisi bozulma olmaksızın zengin ve net bir ses üretir
• DBB ile alçak sesleri derin bas için her ses seviyesinde koruma
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Yanınızda her yere götürmeniz için üretildi
• Her çantaya sığabilecek șık, zarif ve kompakt tasarım

Gerçek anlamda tașınabilir ve çok yönlü
• Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX giriși
• DockStudio uygulaması ile müziği ve bașka özellikleri keșfedip paylașın



 wOOx teknolojisi

wOOx teknolojisi, bas tonları diğer ses 
sistemlerindekinden daha tok ve derin hissetmenize 
ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir 
hoparlör yaklașımıdır. Özel hoparlör sürücüleri, 
wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalıșır ve ana sürücüyle 
tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan 
yüksek frekanslara yumușak geçiș sağlar. Çift 
süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düșük ve 
hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma 
olmaksızın verir. wOOx, hoparlör kutusunun tam 
ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice 
güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas 
ses üretir.

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.

App Store'da DockStudio

Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması, docking 
hoparlörlerinize birçok harika özellik kazandırır. 
Sevdiğiniz radyo programlarını dinleyebilir, tüm 
dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonuyla yeni 
müzikleri keșfedebilir, müzik koleksiyonunuza göz 
atabilir ve dinlediklerinizi Facebook ve Twitter 
yoluyla arkadașlarınızla paylașabilirsiniz. Bu uygulama, 
Saat modunda birden çok özelleștirilmiș müzikli 
alarm ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiș hava 
raporlarını verir. App Store'dan yükleyin ve daha 
fazlasını öğrenin.
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Özellikler
wOOx teknolojisi • Pilin çalıștırma süresi: 8 sa
•

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
• Çıkıș gücü (RMS): 10W

Hoparlörler
• Neodinyum manyetik sistemi

Bağlantı
• Aux giriși

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Kablolar: 3,5 mm AUX giriși

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