
 

 

Philips
boxă cu andocare

pentru iPod/iPhone
Alimentată cu baterie/CA

DS7600
Proiectat pentru mobilitate

cu această boxă cu andocare
Compact şi foarte portabil, acest player Philips DS7600/10 nu este de neglijat când vine vorba 
despre performanţa sunetului. Proiectat pentru călătorii, este prevăzut cu o baterie 
reîncărcabilă care durează mult, cu un finisaj robust din aluminiu şi cu o carcasă de transport.

Sunet care vă uimește
• Tehnologie wOOx pentru bas amplu dar precis, fără distorsiune
• DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

Conceput pentru a călători
• Design elegant, suplu și compact pentru a încăpea în orice servietă

Cu adevărat portabil și versatil
• Protejat împotriva distrugerii și antișoc pentru tranzit sigur
• Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
• Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcţii interesante



 Tehnologie wOOx

Tehnologia wOOx este un concept revoluţionar ce 
vă permite să auziţi și să simţiţi basul profund, mai 
amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele 
speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas 
wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul 
principal și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală 
și construcţia de tip sandwich perfect simetrică oferă 
o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx 
produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral 
volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul 
muzicii.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se 
adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără 
adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar și cu 
cele mai protectoare carcase – este suficient să 
andocaţi iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteţi 
să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de 
muzică.

Protejat împotriva distrugerii și antișoc
Această boxă cu andocare portabilă este construită 
pentru o manevrare fără griji. Beneficiind de un 
design de ultimă generaţie, staţia de andocare este 
construită inovator pentru absorbţia șocurilor și 
rigiditate structurală de neegalat. Construită pentru 
a rezista la căderi de până la doi metri și la presiunea 
unor greutăţi de până la 100 kg/220 livre, robusteţea 
neegalată a staţiei de andocare înseamnă că o puteţi 
lua într-adevăr oriunde mergeţi, știind că va rezista în 
siguranţă.

Aplicaţia DockStudio de pe App Store

Aplicaţia gratuită adaugă o gamă de funcţii 
interesante boxei dvs. cu andocare. Puteţi să 
verificaţi vremea, să vedeţi ora și chiar să folosiţi 
fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă 
permite de asemenea să ascultaţi mii de posturi radio 
din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări 
pentru noi funcţii și faţete vor fi disponibile în curând.
DS7600/10

Specificaţii
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod cu afișaj color, 

iPod clasic, iPod nano prima generaţie, iPod nano a 
2-a generaţie, iPod nano a 3-a generaţie, iPod 
touch, iPod nano a 4-a generaţie, iPod touch a 2-a 
generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod touch a 
2-a generaţie 8/16/32 GB, iPod a 5-a generaţie, 
iPod nano a 6-a generaţie

Aplicaţie iPod/iPhone
• Nume aplicaţie: DockStudio
• Descărcare gratuită de pe App store
• Compatibilitate: iPhone OS 4.0
• Redare: Navigare la album/piesă, Comenzi redare
• Setări sunet: DBB, DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Clasică
• Ceas: Afișaj analogic, Afișaj digital
• Alarmă: Alarme multiple, Timer Sleep, Treziţi-vă cu 

muzică, Treziţi-vă cu sunete din natură, Treziţi-vă 
cu fotografie

• Stare baterie: Stare baterie boxă
• 7000+ de posturi radio prin Internet
• Prognoză meteo în întreaga lume

Conectivitate
• Intrare AUX

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 10W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• Sistem cu magnet din neodim

Accesorii
• Cabluri: Intrare AUX 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 

Baterie
• Tip baterie: 4 x AA

Dimensiuni
• Greutate bax: 2,3 kg
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 310 x 110 x 40
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,04 kg
• Dimensiuni bax: 175 x 162 x 440 mm
• Cantitate bax: 2
• Greutate: 0,76 kg
•
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