
 

 

Philips
Bluetooth® özellikli 
docking hoparlör

iPod/iPhone için
Pille/AC gücüyle çalıșan

DS7530
Her yere götürülmek için tasarlandı

bu docking hoparlörle
Bu kompakt ve son derece taşınabilir olan DS7530/12 hoparlör, konu performans 
olduğunda hiç de hafif değil. Seyahat için tasarlanmış olan bu hoparlör, iPhone/ 
iPod'unuzdan şaşırtıcı derecede güçlü bir ses çıkışı ve kablosuz aktarım kolaylığı sağlar.

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
• 10 W RMS toplam çıkıș gücü

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
• Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akıșı
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX giriși
• İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması



 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.
DS7530/12

Özellikler
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,08 kg
•

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, iPod 5. Nesil, 
Renkli ekranlı iPod

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması
• Uygulama adı: DockStudio, Uygulama 

mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya 

üzeri
• 7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
• 5 günlük hava durumu tahmini
• Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım 

kontrolleri
• Ses ayarları: 5 bant ekolayzır, DBB, DSC-Flat, Pop, 

Rock, Caz, Klasik
• Saat: analog ekran, dijital ekran
• Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP
• Bluetooth mesafesi: görüș alanı içinde, 10M veya 

30FT
• Bluetooth sürümü: 2,1

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 10 W
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

Hoparlörler
• Neodinyum manyetik sistemi

Güç
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Pil
• Pil tipi: AA boyutu (LR6)
• Pil sayısı: 4
• Pilin çalıștırma süresi: 10 sa

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 311 x 38 x 111 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 431 x 76 x 163 mm
• Ürün ağırlığı: 0,28 kg
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