Philips
dokkolós hangsugárzó

iPod/iPhone készülékhez
Akkumulátoros

DS7550

A világ bármely pontjára elkíséri
ezzel a dokkolós hangsugárzóval
A kompakt és könnyen hordozható DS7550/10 hangsugárzó derekasan helytáll, ha a
hangteljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék ellenálló alumínium kivitelben készül,
hosszú lejátszást biztosító akkumulátorral és hordtáskával rendelkezik. Élvezze a nagyszerű zenét,
bármerre is jár.
Magával ragadó hangzás
• wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
Utazáshoz tervezve
• Az elegáns, keskeny kialakítás minden táskához illik
• Ellenálló alumínium kivitel és védőtok a teljes védelemért
Valóban hordozható és sokoldalú
• Beépített lítium-ion akkumulátor a hosszú zenelejátszásért
• Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is
használhat

DS7550/10

Dokkolós hangsugárzó

iPod/iPhone készülékhez Akkumulátoros

Műszaki adatok
iPhone kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, 1.
generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3.
generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5.
generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano,
iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs
iPod touch, 8/16/32 GB-os, iPod színes kijelzővel,
5. generációs iPod

iPod/iPhone alkalmazás
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkalmazás neve: DockStudio
Ingyenes letöltés a webboltból
Kompatibilitás: iPhone OS 3.0
Lejátszás: album/műsorszám navigáció,
lejátszásvezérlők
Hangbeállítások: DBB, DSC-semleges, pop, rock,
jazz, klasszikus
Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló,
ébredés zenére, ébredés a természet hangjaira,
ébredés fényképre
Akku állapota: hangsugárzóakku állapota

Csatlakoztathatóság
• Aux be

Fénypontok
Hang

• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés,
wOOx™ technológia
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 10 W RMS

wOOx technológia

Hangszórók

• Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer

Tartozékok

• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel

Kényelem

• Töltőkészülék: iPhone, iPod

Tápellátás

• Tápegység: akkumulátor, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
• Akku lemerülési ideje: 8 óra

Méretek

• Bruttó tömeg: 1,04 kg
• Fő kartondoboz tömege: 2,3 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 310 x 110 x
40 mm
• Fődoboz mérete: 175 x 162 x 440 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Tömeg: 0,76 kg

A wOOx technológia egy újfajta hangszórókoncepció, melynek révén fantasztikusan mély,
minden más audiorendszernél gazdagabb
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges
hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal
összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a
magashangszórók közötti pontos hangolás finom
átmeneteket enged meg az alacsony-közepes
frekvenciák és a magasak között. A kettős
felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés
torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos
mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus
basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes
térfogatával felerősíti a zene hatását.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

•

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát –
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett.
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére,
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő
csökkentése esetén is.
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