
 

 

Philips
dockningshögtalare

för iPod/iPhone
Batteri-/nätdriven

DS7600
Perfekt att ha med på resan

med den här dockningshögtalaren
Den här Philips-spelaren DS7600/10 är kompakt och bärbar, men ingen lättviktare när det 
handlar om ljudprestanda. Den är utformad för att ha med på resan, med ett 
laddningsbart batteri för lång uppspelning, robust aluminiumfinish och en bärväska.

Ljud som tar andan ur dig
• wOOx-teknik för fyllig och exakt bas utan distorsion
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Gjord för resan
• Elegant, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer

Verkligen bärbar och mångsidig
• Kross- och stötsäker för trygga förflyttningar
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



 wOOx-teknik

wOOx-tekniken är ett revolutionerande 
högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt 
djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. 
Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med 
wOOx-baselementen och den exakta samklangen 
mellan huvudelementet och diskantelementet leder 
till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser 
till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk 
sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan 
märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en 
exceptionell djup och dynamisk bas genom att 
högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka 
musikintrycket.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

Kross- och stötsäker
Denna bärbara dockningshögtalare är gjord för 
krångelfri hantering. Med sin toppmoderna teknik är 
dockningsstationen innovativt byggd med en stabil 
struktur som tål stötar. Dockans tålighet är 
oöverträffad, den är framtagen för att klara fall på 
upp till två meter och tryck från upp till 100 kg. Du 
kan verkligen ta med den överallt och veta att den 
klarar förflyttningen utan problem.

DockStudio-app på App Store

Med den kostnadsfria appen får du en mängd 
exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. 
Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina 
favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du 
också lyssna på tusentals internationella 
webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av 
skal och nya funktioner är på väg.
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Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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

färgdisplay, iPod Classic, iPod nano, 1: 
generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod Touch, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod touch, 2:a generationen, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/
32 GB, iPod, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen

iPod-/iPhone-app
• App-namn: DockStudio
• Ladda ned kostnadsfritt från App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 4.0
• Uppspelning: Album-/spårnavigering, 

Uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt 

teckenfönster
• Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till 

musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto
• Batteristatus: Batteristatus för högtalare
• 7000+ webbradiokanaler
• Väderprognoser för hela världen

Anslutningar
• Aux-in

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 

Laddning av iPod

Ljud
• Uteffekt (RMS): 10 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Tillbehör
• kablar: 3,5 mm AUX-ingång

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batterityp: AA x 4

Mått
• Vikt på huvudkartong: 2,3 kg
• Produktmått (B x D x H): 310 x 110 x 40
• Vikt inkl. förpackning: 1,04 kg
• Huvudkartongens mått: 175 x 162 x 440 mm
• Antal i förpackning: 2
• Vikt: 0,76 kg
•

Publiceringsdatum  
2014-03-29

Version: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871
EAN: 87 12581 59629 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Funktioner
Dockningshögtalare
för iPod/iPhone Batteri-/nätdriven

http://www.philips.com

