
 

 

Philips
ηχείο σύνδεσης

• για iPod/iPhone
• Τροφοδοσία από πρίζα/
μπαταρίες

DS7600
Ειδικά σχεδιασμένο για ταξίδια

με αυτό το ηχείο σύνδεσης
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DS7600/10 της Philips, αν και είναι μικρή και εξαιρετικά φορητή, 

δεν συμβιβάζεται στο θέμα της απόδοσης ήχου. Έχει σχεδιαστεί για ταξίδια, διαθέτει 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία για μεγάλη διάρκεια αναπαραγωγής, ανθεκτικό φινίρισμα 

αλουμινίου και θήκη μεταφοράς. Απολαύστε εκπληκτική μουσική όπου κι αν βρίσκεστε.

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

Κατασκευασμένο ειδικά για ταξίδια
• Κομψή, λεπτή και συμπαγής σχεδίαση ώστε να ταιριάζει σε κάθε χαρτοφύλακα

Πραγματικά φορητό και ευέλικτο
• Ανθεκτικό στις πτώσεις και στα χτυπήματα για ασφαλή μεταφορά
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
• Ανακαλύψτε και μοιραστείτε με τους φίλους σας μουσικά κομμάτια και άλλες δυνατότητες, 
μέσω της εφαρμογής DockStudio



 Τεχνολογία wOOx

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.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

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.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση 
σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή 
iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. 
Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν 
χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. 
Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως 
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη 
μουσική σας χωρίς κόπο.

Ανθεκτικό στις πτώσεις και στα 
χτυπήματα
Αυτό το φορητό ηχείο σύνδεσης είναι 
σχεδιασμένο για μέγιστη ανθεκτικότητα. Η 
βάση σύνδεσης διαθέτει πρωτοποριακή, 
προηγμένη κατασκευή που την καθιστά 
απόλυτα αντικραδασμική και της προσδίδει 
σκληρότητα. Κατασκευασμένη για να αντέχει 
πτώσεις από έως και δύο μέτρα και φορτίο 
έως και 100 κιλά, είναι ασύγκριτα ανθεκτική, 

που σημαίνει ότι μπορείτε να την έχετε 
παντού μαζί σας, χωρίς να κινδυνεύει κατά 
τη μεταφορά.

Εφαρμογή DockStudio στο App Store

Η δωρεάν εφαρμογή DockStudio από τη 
Philips φέρνει στο ηχείο σύνδεσή σας ένα 
πλήθος εκπληκτικών, αποκλειστικών 
δυνατοτήτων. Ακούστε τις αγαπημένες σας 
ραδιοφωνικές εκπομπές, ανακαλύψτε νέα 
μουσικά κομμάτια σε χιλιάδες διαδικτυακούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον 
κόσμο, περιηγηθείτε στη μουσική σας 
συλλογή και μοιραστείτε με τους φίλους σας 
ό,τι ακούτε, μέσω του Facebook και του 
Twitter. Στη λειτουργία Ρολογιού, η 
εφαρμογή σάς επιτρέπει να ορίζετε 
πολλαπλούς, προσαρμοσμένους ήχους 
μουσικής αφύπνισης και σας παρέχει 
ενημερωμένες προβλέψεις καιρού. 
Κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store 
και ανακαλύψτε περισσότερα.
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Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod mini, iPod με 
έγχρωμη οθόνη, iPod classic, iPod nano 1ης 
γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης 
γενιάς, iPod touch, iPod nano 4ης γενιάς, iPod 
touch 2ης γενιάς, iPod nano 5ης γενιάς, iPod 
touch 2ης γενιάς 8/16/32GB, iPod 5ης γενιάς, iPod 
nano 6ης γενιάς

Εφαρμογή iPod/iPhone
• Όνομα εφαρμογής: DockStudio
• Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών: 
ΝΑΙ

• Συμβατότητα: iPhone OS 4.0
• Αναπαραγωγή: Πλοήγηση στο άλμπουμ/
κομμάτι, Χειριστήρια αναπαραγωγής

• Ρυθμίσεις ήχου: DBB, DSC-
Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic

• Ρολόι: Αναλογική απεικόνιση, Ψηφιακή οθόνη
• Αφύπνιση: Πολλαπλές αφυπνίσεις, 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, Ξυπνήστε με μουσική, Ξυπνήστε με 
τους ήχους της φύσης, Ξυπνήστε με μια 
φωτογραφία

• Κατάσταση μπαταριών: Κατάσταση μπαταρίας 
ηχείου

• 7000+ διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί: ΝΑΙ
• Παγκόσμια πρόβλεψη καιρού: ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος Aux: ΝΑΙ

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod

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

Ηχεία
• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου: ΝΑΙ

Αξεσουάρ
• Καλώδια: Είσοδος AUX 3,5 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
Μπαταρία

• Τύπος μπαταριών: AA x 4

Διαστάσεις
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,3 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 310 x 110 x 40
• Βάρος με την συσκευασία: 1,04 κ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 175 x 162 x 440 
χιλ.

• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
• Βάρος: 0,76 κ.
•
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