
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

pre iPod/iPhone
Napájanie z batérií alebo zo siete

DS7510
Ako stvorený na cestovanie

Posadnutí zvukom
Tento prehrávač je kompaktný a ľahko prenosný, no jeho výkon vás zaručene nesklame. 
Aj keď je určený na cestovanie, dokáže z vášho zariadenia iPhone/iPod získať prekvapivo 
výkonný zvuk – aby ste si mohli vychutnať skvelú hudbu, nech váš život zaveje kamkoľvek.

Zvuk, ktorý vás ohromí
• Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
• DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Stvorený na cestovanie
• Elegantný, štíhly a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do každého kufríka

Skutočne prenosný a všestranný
• Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
• Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



 Technológia wOOx

Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti 
reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť 
maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri 
akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče 
reproduktorov pracujú v harmónii s basovým 
radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným 
budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody 
od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. 
Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá 
konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez 
badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu 
skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne 
hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil 
pôsobenie hudby.

Dynamické zvýraznenie basov (DBB)

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Aplikácia DockStudio na lokalite App 
Store

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho 
reproduktora s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť 
informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje 
obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia 
DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého sveta. 
Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie 
pravidelne rozširujeme.
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Hlavné prvky
basov, Technológia wOOx • Prevádzkový čas batérie: 8 hod
•

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod 
nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod 
nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod 
touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 
2. generácie 8/16/32 GB, iPod s farebným 
displejom, iPod 5. generácie

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Nabíjanie zariadenia iPhone

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Výstupný výkon (RMS): 10W

Reproduktory
• Neodýmiový magnetový systém: áno

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: áno

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: áno
• Káble: Vstup AUX 3,5 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Počet batérií: 4
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