
 

 

Philips
dockningshögtalare

för iPod/iPhone
Laddningsbart batteri

DS7550
Utformad för att resa jorden runt med dig

med den här dockningshögtalaren
Den här DS7550/10 är kompakt och bärbar, men ingen lättviktare när det handlar om 
ljudprestanda. Den är utformad för att ha med på resan, med ett laddningsbart batteri för 
lång uppspelning, robust aluminiumfinish och en bärväska. Njut av musik var du än är.

Ljud som tar andan ur dig
• wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Gjord för resan
• Elegant, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer
• Robust aluminiumfinish och skyddsfodral för ett heltäckande skydd

Verkligen bärbar och mångsidig
• Lång musikuppspelning med inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



 wOOx-teknik

wOOx-tekniken är ett revolutionerande 
högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt 
djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. 
Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med 
wOOx-baselementen och den exakta samklangen 
mellan huvudelementet och diskantelementet leder 
till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser 
till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk 
sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan 
märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en 
exceptionell djup och dynamisk bas genom att 
högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka 
musikintrycket.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
DS7550/10

Funktioner
• Aux-in •
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 
2:a gen. 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e 
generationen

iPod-/iPhone-app
• App-namn: DockStudio
• Ladda ned kostnadsfritt från App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• Uppspelning: album-/spårnavigering, 

uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: analog skärm, digital skärm
• Larm: Flera larm, insomningsfunktion, vakna till 

musik, vakna till naturljud, vakna till foto
• Batteristatus: batteristatus för högtalare

Anslutningar

Ljud
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), 

wOOx™-teknik
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 10 W RMS

Högtalare
• Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Tillbehör
• Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel

Bekvämlighet
• Laddningsenhet: iPhone, iPod

Effekt
• Strömförsörjning: batteri, 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Batterityp: litium (inbyggt)
• Batteriets livslängd: 8 tim

Mått
• Bruttovikt: 1,04 kg
• Vikt på huvudkartong: 2,3 kg
• Produktmått (B x D x H): 310 x 110 x 40 mm
• Huvudkartongens mått: 175 x 162 x 440 mm
• Antal i förpackning: 2
• Vikt: 0,76 kg
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