Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone
Zasilanie bateryjne/sieciowe

DS7600

Zaprojektowany do działania przenośnego
dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą
Niewielki i przenośny odtwarzacz DS7600/10 firmy Philips to pierwsza liga, jeśli chodzi o
jakość dźwięku. Został zaprojektowany z myślą o podróżowaniu, w związku z czym jest
wyposażony w pojemny akumulator, aluminiowe wykończenia oraz specjalny futerał.
Zadziwiająca jakość dźwięku
• Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń
• System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
Mobilne urządzenie
• Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce
Wszechstronne urządzenie
• Odporność na uderzenia i wstrząsy umożliwia bezpieczne przewożenie
• Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
• Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne
funkcje

DS7600/10

Głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone Zasilanie bateryjne/sieciowe

Zalety

Dane techniczne

Technologia wOOx

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w
futerale

Zgodność z telefonami iPhone

• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone
4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

• Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym
wyświetlaczem, iPod classic, iPod nano 1. generacji,
iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod
touch, iPod nano 4. generacji, iPod touch 2.
generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch 2.
generacji 8/16/32 GB, iPod 5. generacji, iPod nano
6. generacji
Technologia wOOx to nowy sposób budowy
głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o
olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie
zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne
dostrojenie głośnika głównego z głośnikami
wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od
niskich i średnich do wysokich częstotliwości.
Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z
podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie
precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych
zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni
wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki
czemu basy są głębokie i dynamiczne i można
naprawdę poczuć siłę muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z
mechanizmem sprężynowym pozwala na
bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu
urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania
dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest
podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Odporność na uderzenia i wstrząsy

Przenośny głośnik ze stacją dokującą gwarantuje
bezproblemową obsługę. Dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii urządzenie zostało
skonstruowane z myślą o najwyższej trwałości i
odporności na wstrząsy. Można je zrzucić z
wysokości do dwóch metrów lub położyć na nim
ciężar o masie do 100 kg — urządzenie jest
niebywale wytrzymałe, co oznacza, że naprawdę
można zabrać je ze sobą wszędzie i być pewnym, że
po przewiezieniu nie straci nic ze swojej wysokiej
jakości.

Aplikacja DockStudio ze sklepu App
Store

Aplikacja iPod/iPhone

• Nazwa aplikacji: DockStudio
• Możliwość darmowego pobrania z serwisu App
store
• Zgodność: iPhone OS 4.0
• Odtwarzanie: Nawigacja wg albumu/utworu,
Sterowanie odtwarzaniem
• Ustawienia dźwięku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock,
Jazz, Classic
• Zegar: Wyświetlacz analogowy, Cyfrowy
wyświetlacz
• Budzik: Wiele rodzajów alarmów, Wyłącznik
czasowy, Budzenie przy muzyce, Budzenie przy
dźwiękach natury, Budzenie przy widoku zdjęcia
• Stan akumulatora: Stan akumulatora głośnika
• Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
• Prognoza pogody dla całego świata

Możliwości połączeń
• Wejście AUX

Odtwarzanie dźwięku

• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce:
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie
odtwarzacza iPod

Dźwięk

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego
dźwięku nawet po ściszeniu.

• Moc wyjściowa (RMS): 10 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne
wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie
głośności

Głośniki
Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika
ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych,
atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka
będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić
ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio
umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych
stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne
będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

• Magnes neodymowy

Akcesoria

• Przewody: 3,5 mm AUX-in

Moc

• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
• Rodzaj baterii/akumulatora: 4 x AA

Wymiary
•
•
•
•

Waga kartonu zbiorczego: 2,3 kg
Wymiary produktu (S x G x W): 310 x 110 x 40
Waga wraz z opakowaniem: 1,04 kg
Wymiary kartonu zbiorczego:
175 x 162 x 440 mm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
• Waga: 0,76 kg
•
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