
 

 

Philips
dockinghøjttaler

med Lightning-stik
til iPod/iPhone
10W, genopladeligt batteri

DS7580
Skabt til rejser

DS7580 dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af 
Lightning-stikket, og den er perfekt til rejsebrug pga. den kompakte form og kraftfulde lyd. 
Den leveres også med et genopladeligt batteri og en bæretaske.

Overvældende lyd
• wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning
• DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
• Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Avanceret alsidighed
• Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Skabt til rejser
• Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til langvarig musikafspilning
• Etui medfølger

Meget bærbar og alsidig
• Elegant, slankt og kompakt design, der passer til alle mapper
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning



 Afspilning og opladning via Lightning

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/
iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte 
den direkte i højttalerens dock for at afspille dine 
håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden 
oplades også under afspilningen, så du ikke skal være 
bekymret for, at batteriet løber ud.

wOOx-teknologi

wOOx-teknologi er et revolutionerende 
højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre 
og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på 
noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer 
sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis 
afstemning mellem hovedenheden og diskanten 
sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje 
frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt 
symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb 
og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx 
frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved 
at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til 
virkelig at øge musikkens effekt.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra 
bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte 
din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på 
systemet fra Philips. På computere oprettes 
tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når 
du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din 
musiksamling direkte på et sæt fremragende 
højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
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Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod 

touch 5. generation

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 10 W
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere
• Neodym-magnetsystem

Tilslutningsmuligheder
• Lydindgang (3,5 mm)

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Batteritype: Li-ion (indbygget)
• Drifttid på batteri: op til 8 timer

Mål
• Produktmål (B × D × H): 381 x 44 x 107 mm
• Emballagemål (B x D x H): 405 x 82 x 150
• Produktvægt: 0,58 kg
• Vægt inkl. emballage: 1,16 kg
•
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