
 

 

Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle
Ladattava akku

DS7550
Suunniteltu matkakumppaniksi

tällä telakointikaiuttimella
Kompakti DS7550/10 ei ole höyhensarjalainen äänentoiston suhteen. Matkakäyttöön 
suunnitellussa laitteessa on pitkäkestoinen ladattava akku, tukeva alumiinikotelo ja 
kuljetuslaukku. Voit nauttia musiikista kaikkialla.

Häikäisevää äänentoistoa
• wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Suunniteltu mukaan otettavaksi
• Tyylikäs ja kompakti, mahtuu jokaiseen salkkuun
• Tukeva alumiinipinta ja kuljetuslaukku suojaavat tehokkaasti

Todella kannettava ja monipuolinen
• Sisäinen ladattava litiumioniakku pitkään musiikkitoistoon
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen



 wOOx-tekniikka

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista 
kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee 
ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa 
äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset 
kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa 
wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt 
pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat 
saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista 
korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja 
symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja 
tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää 
kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama 
poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa 
kaiken irti musiikista.

DBB (Dynamic Bass Boost) -
bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.
DS7550/10

Kohokohdat
• Aux-tulo: KYLLÄ • Paino: 0,76 kg
•

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod 
nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod 
nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod 
touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. 
sukupolvi 8/16/32 Gt, Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. 
sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: DockStudio
• Maksuton lataus sovelluskaupasta: KYLLÄ
• Yhteensopivuus: iPhone OS 3.0
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston 

ohjaimet
• Ääniasetukset: DBB, DSC-

Normaali,Pop,Rock,Jazz,Klassinen
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin, herää 

musiikkiin, herää luonnon ääniin, herää valokuviin
• Virtatila: kaiuttimen akun tila

Liitännät

Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, wOOx™-tekniikka
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 10 W RMS

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli

Käytön mukavuus
• Latauslaite: iPhone, iPod

Virta
• Virtalähde: akku, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkutyyppi: litium (sisäinen)
• Akkujen kesto: 8 h

Mitat
• Kokonaispaino: 1,04 kg
• Tukkupakkauksen paino: 2,3 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 310 x 110 x 40 mm
• Tukkupakkauksen mitat: 175 x 162 x 440 mm
• Määrä pakkauksessa: 2
Julkaisupäivä 2014-03-29

Versio: 8.0.3

12 NC: 8670 000 64029
EAN: 87 12581 54929 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Tekniset tiedot
Telakointikaiutin
iPodille/iPhonelle Ladattava akku

http://www.philips.com

