
 

 

Philips
dockningshögtalare

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
10 W, laddningsbart batteri

DS7580
Perfekt att ha med på resan

Dockningshögtalaren DS7580 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna 
via Lightning-kontakten. Den har en kompakt form men ett mäktigt ljud och är därför perfekt 
när du är på resande fot. Laddningsbart batteri och ett fodral medföljer också.

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
• Total uteffekt på 10 W RMS

Avancerad mångsidighet
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Gjord för resan
• Lång musikuppspelning med inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
• Fodral medföljer

Verkligen bärbar och mångsidig
• Elegant, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/
iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den 
bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda 
låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten 
medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa 
dig för att batteriet ska laddas ur.

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.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.
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Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch

Ljud
• Uteffekt (RMS): 10 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
• Drifttid för batteri: upp till 8 tim

Mått
• Produktmått (B x D x H): 381 x 44 x 107 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 405 x 82 x 150 

mm
• Produktvikt: 0,58 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,16 kg
•
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