
 

 

Philips
dokstacijas skaļruņi

paredzēts iPod/iPhone
Baterijas/maiņstrāvas barošana

DS7600
Paredzēts lietošanai dažādās vietās

ar šiem dokstacijas skaļruņiem
Kompakts un patiesi portatīvs, šis Philips DS7600/10 nodrošina jaudīgu veiktspēju. 
Izstrādāts ceļojumiem – ietverta ilgas darbības uzlādējama baterija, izturīga alumīnija 
apdare un soma pārnēsāšanai.

Satriecoša skaņa
• wOOx tehnoloģija bagātīgai un vienlaikus precīzai zemās frekvences skaņai bez kropļojumiem
• DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Paredzēts portatīvai lietošanai
• Elegants, plāns un kompakts dizains, lai ierīci varētu ievietot jebkurā portfelī

Patiesi portatīvs un daudzveidīgs
• Izturīgs pret saspiešanu un triecieniem drošai pārvadāšanai
• Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci
• Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus



 wOOx tehnoloģija

wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas 
koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust jaudīgu 
zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā 
jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas 
saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un 
precīzs regulējums starp galveno skaļruni un augsto 
frekvenču skaļruni nodrošina vienmērīgas pārejas no 
zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla 
iekares un absolūti simetriska sendviča tipa 
konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās 
frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. 
wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās 
frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas 
tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas 
pastiprinājums (DBB)

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 
tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.

Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu 
ietvaru

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi 
bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez 
īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja 
ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā 
iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt 
mūziku bez jebkādām rūpēm.

Izturīgs pret saspiešanu un triecieniem
Šī portatīvā dokstacija veidota tā, lai ar to varētu 
rīkoties bez bažām. Ar savu moderno tehnoloģiju tā 
ir novatoriski konstruēta, lai būtu nepārspējama 
triecienu amortizēšanas un konstrukcijas izturības 
ziņā. Radīta tā, lai izturētu kritienu no līdz pat divu 
metru augstuma, kā arī līdz pat 100 kg/220 mārciņu 
svara spiedienu, dokstacijas nepārspējamā izturība 
nozīmē to, ka jūs patiešām to varat ņemt līdzi ik visur, 
zinot, ka pēc pārvietošanas tās darbība būs tikpat 
droša un uzticama.

DockStudio lietojumprogramma vietnē 
App Store

Bezmaksas aplikācija papildina dokstacijas skaļruni ar 
īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika ziņas, 
pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona 
tapeti. Izmantojot aplikāciju DockStudio, varat 
klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā 
pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un 
jaunas funkcijas.
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Specifikācijas
iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod mini, iPod ar krāsu displeju, 

iPod classic, iPod nano (1. paaudze), iPod nano 
(2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod touch, 
iPod nano (4. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 
iPod nano (5. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 8/
16/32 GB, iPod (5. paaudze), iPod nano 
(6. paaudze)

iPod/iPhone lietojumprogramma
• Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
• Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPhone OS 4.0
• Atskaņošana: Albuma/celiņu navigācija, 

Atskaņošanas kontrole
• Skaņas iestatījumi: DBB, DSC – standarta, 

popmūzika, roks, džezs, klasika
• Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
• Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, 

Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, 
Mostieties, klausoties dabas skaņās, Mostieties, 
aplūkojot fotoattēlu

• Baterijas statuss: Skaļruņa baterijas statuss
• 7000+ interneta radiostacijas
• Pasaules laika prognoze

Savienojamība
• Aux ieeja

Audio atskaņošana
• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod 

uzlāde

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 10 W
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Neodīmija magnētu sistēma

Piederumi
• Vadi: 3,5 mm AUX ieeja

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 

Baterija
• Baterijas tips: AA x 4

Izmēri
• Lielās kartona kastes svars: 2,3 kg
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 310 x 110 x 40
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,04 kg
• Lielās kartona kastes izmēri: 175 x 162 x 440 mm
• Lielo kartona kastu skaits: 2
• Svars: 0,76 kg
•
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