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dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i jaoks
Laetav aku

DS7550
Hea kaaslane maailma avastamisel

selle dokkimiskõlariga
Philipsi kompaktne muusikamängija DS7550/12, mida on eriti mugav kaasas kanda, ei tee 
helikvaliteedi arvelt mingeid järeleandmisi. Reisimiseks mõeldud seadmel on pika 
kestvusega aku, vastupidav alumiiniumist viimistlus ja kandekott.

Jalustrabav heli
• Tehnoloogia wOOx küllusliku, täpse ja moonutusteta bassi esitamiseks
• DBB säilitab sügava bassi madala tooni iga helitugevusega
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Kaasavõtmiseks loodud
• Elegantne, õhuke ja kompaktne disain mahub igasugusesse kotti
• Vastupidav alumiiniumviimistlus ja katteümbris täieliku kaitse tagamiseks

Tõeliselt kaasaskantav ja mitmekülgne
• Sisseehitatud laetav Li-ioonaku kauakestvaks muusikakuulamiseks
• Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



 Tehnoloogia wOOx

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille 
abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on 
külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. 
Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx 
bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja 
kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku 
keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. 
Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad 
madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob 
erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades 
kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt 
võimendada.

Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.
DS7550/12

Esiletõstetud 
• Kaal: 0,76 kg
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, iPod classic, 

iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), 
iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), 
iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), 
iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch 
(2. põlvkond, 8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, 
iPod (5. põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio
• Tasuta allalaadimine App store'ist
• Ühilduvus: iPhone OS 3.0
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, 

Classic
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, 

Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto
• Aku olek: Kõlari aku olek

Ühenduvus
• Aux-sisend

Heliesitus
• Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, 

iPodi laadimine

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 10 W
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Kõlarid
• Neodüümmagnetkõlarid

Tarvikud
• Kaablid: 3,5 mm AUX-sisend

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, 

Aku
• Aku tüüp: Sisseehitatud aku
• Aku tööaeg: 8 h

Mõõtmed
• Peamise pakendi kaal: 2,3 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 310 x 110 x 40
• Kaal (koos pakendiga): 1,04 kg
• Peaseadme pakendi mõõtmed: 175 x 162 x 440
• Peamise pakendi kogus: 2
Väljalaske kuupäev  
2014-03-18

Versioon: 10.1.9

12 NC: 8670 000 62147
EAN: 08 71258 15377 77

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Spetsifikatsioon
Dokkimisega kõlar
iPodi/iPhone'i jaoks Laetav aku

http://www.philips.com

