
 

 

Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone
Batteri/vekselstrøm

DS7600
Skabt til rejser

med denne dockinghøjttaler
Philips DS7600/10-afspilleren er både kompakt og ultrabærbar, men den er ikke nogen 
letvægter, når det gælder lydkvalitet. Den er designet til rejser, den har et genopladeligt 
batteri med lang levetid, en robust aluminiumsoverflade 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

Skabt til rejser
• Elegant, slankt og kompakt design, der passer til alle mapper

Meget bærbar og alsidig
• Brud- og stødsikker til sikker transport
• Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 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.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på

Smart designet docking-port med fjederudløser kan 
nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller 
iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda 
med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din 
iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du 
virkelig nyde din musik uden problemer.

Brud- og stødsikker
Denne bærbare dockinghøjttaler er designet med 
problemfri håndtering for øje. Den indeholder den 
nyeste teknologi og er intelligent konstrueret til det 
ultimative, når det gælder stødabsorbering og 
strukturmæssig stivhed. Docken er med sin 
uovertrufne robusthed bygget til at modstå fald på 
op til to meter og et vægttryk på op til 100 kg/220 
pund, hvilket betyder, at du virkelig kan tage den med 
alle vegne, fordi du ved, at den ikke vil tage skade på 
rejsen.

DockStudio-app i App Store

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.
DS7600/10

Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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

farvedisplay, iPod classic, iPod nano 1. generation, 
iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, 
iPod touch, iPod nano 4. generation, iPod touch 2. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod touch 2. 
gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation, iPod nano 6. 
generation

iPod/iPhone-app
• Programnavn: DockStudio
• Gratis download fra App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 4.0
• Afspilning: Album-/nummernavigation, 

Afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: DBB, DSC-

Flat,pop,rock,jazz,klassisk
• Ur: Analogt display, Digitalt display
• Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til 

musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder
• Batteristatus: Batteristatus for højttaler
• Mere end 7000 internetradiostationer
• Vejrudsigt fra hele verden

Tilslutningsmuligheder
• AUX-indgang

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, 

Oplader iPod

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

Højttalere
• Neodym-magnetsystem

Tilbehør
• Kabler: 3,5 mm AUX-indgang

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batteritype: AA x 4

Mål
• Ydre emballage, vægt: 2,3 kg
• Produktmål (B × D × H): 310 x 110 x 40
• Vægt inkl. emballage: 1,04 kg
• Mål for ydre emballage: 175 x 162 x 440 mm
• Enheder pr. kolli: 2
• Vægt: 0,76 kg
•
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