Philips
ηχείο σύνδεσης

με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
10W, επαναφορτιζόμενη
μπαταρία

DS7580

Ειδικά σχεδιασμένο για ταξίδια
Συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της φωτιζόμενης υποδοχής, το ηχείο
σύνδεσης DS7580 είναι ιδανικό για τα ταξίδια, χάρη στο μικρό του μέγεθος και την πανίσχυρη
απόδοση ήχου. Η συσκευασία περιέχει επίσης επαναφορτιζόμενη μπαταρία και θήκη μεταφοράς.
Ήχος που σας συνεπαίρνει
• Τεχνολογία wOOx για πλούσια και ακριβείας μπάσα χωρίς παραμόρφωση
• DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα
• Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS
Προηγμένη ευελιξία
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
Κατασκευασμένο ειδικά για ταξίδια
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για αναπαραγωγή μουσικής μεγάλης
διάρκειας
• Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς
Πραγματικά φορητό και ευέλικτο
• Κομψή, λεπτή και συμπαγής σχεδίαση ώστε να ταιριάζει σε κάθε χαρτοφύλακα
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

DS7580/10

Ηχείο σύνδεσης

με υποδοχή Lightning για iPod/iPhone, 10W, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Χαρακτηριστικά
Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση
μέσω της υποδοχής Lightning

Προδιαγραφές
Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod
touch 5ης γενιάς

Ήχος

•
•
•
•
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ
φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας
απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας
με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να
φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην
ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Τεχνολογία wOOx

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Ισχύς εξόδου (RMS): 10W
Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ηχεία

• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα

• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
(ενσωματωμένη)
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: έως 8 ώρες

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 381 x 44 x
107 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 405 x 82 x
150 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,58 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,16 κ.
•

Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική
ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να
ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα
σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο
ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων
συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή
μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του
κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή
μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές
συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως
συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και
ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η
τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά
μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του
πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει
ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.
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Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη
σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον
υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή
σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ
ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών.
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να
απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή
απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας
ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ
καλύτερο ήχο.
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