
 

 

Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone
Pilha recarregável

DS7550
Concebido para percorrer o mundo consigo
com este altifalante de base
Compacto e muito portátil, este DS7550/10 não é leve no que diz respeito ao desempenho de som. 

Concebido para viajar, este possui uma bateria recarregável de longa duração, um acabamento robusto 

em alumínio e um estojo de transporte. Desfrute de música onde quer que esteja.

Som inacreditável
• Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção
• DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Concebido para mobilidade
• Design elegante, fino e compacto para se adaptar a qualquer pasta
• Acabamento e estojo de protecção robustos em alumínio para segurança total

Verdadeiramente portátil e versátil
• Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução de música prolongada
• Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
• Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes



 Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de 
altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos do que 
qualquer outro sistema de áudio. Os controladores 
especiais dos altifalantes trabalham juntamente com 
o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia 
entre o controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-médias para 
as altas. A suspensão dupla e a construção em 
camadas totalmente simétricas proporcionam graves 
baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A 
tecnologia wOOx produz graves espantosamente 
baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total 
da caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.
DS7550/10

Destaques
• Entrada Aux •
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod 
nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod 
nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod 
touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 2.ª 
geração 8/16/32 GB, iPod com visor a cores, iPod 
de 5.ª geração

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: DockStudio
• Transferência gratuita da App store
• Compatibilidade: SO 3.0 do iPhone
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Definições de som: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador, acordar 

com música, acordar com sons da natureza, acorde 
com uma fotografia

• Estado da bateria: estado da bateria do altifalante

Conectividade

Som
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, 

Tecnologia wOOx™
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 10 W RMS

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

Acessórios
• Cabos/ligação: cabo MP3 Link

Funcionalidades
• Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

Alimentação
• Alimentação: pilha, 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
• Tipo de bateria: lítio (incorporada)
• Vida útil da pilha: 8 hr

Dimensões
• Peso bruto: 1,04 kg
• Peso da caixa principal: 2,3 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 310 x 110 x 

40 mm
• Dimensões da caixa principal: 175 x 162 x 440 mm
• Quantidade de caixas principais: 2
• Peso: 0,76 kg
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