
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อ

สำหรับ iPod/iPhone
แบตเตอรี่/ไฟ AC

DS7600
ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เครื่องเล่นขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวก ลำโพงเชื่อมต่อนี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ 
ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการเดินทางที่มอบเสียงเปี่ยมพลังจาก iPod/iPhone 
ของคุณได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้คุณได้สัมผัสความบันเทิงจากพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

เสียงที่ปลดปล่อยความเป็นคุณ
• เทคโนโลยี wOOx เพื่อเสียงเบสที่สมบูรณ์และแม่นยำปราศจากเสียงเพี้ยน
• DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
ผลิตมาให้พกพาไปได้ทุกแห่ง
• ดีไซน์สวยงาม เพรียวบาง และกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าเอกสาร
สามารถพกพาได้อย่างแท้จริงและอเนกประสงค์
• ทนต่อแรงกดทับและทนแรงกระแทกเพื่อขนย้ายได้ปลอดภัย
• สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ หรือไฟ AC เพื่อให้คุณสนุกได้ทุกที่
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ
• DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ



 เทคโนโลยี wOOx

เทคโนโลยี wOOx 
คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย 
ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมา
กกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ 
ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสีย
งเบสของ wOOx 
และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อ
ย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของ
การเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง 
ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เ
สียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx 
จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำ
โพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่
Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนส
ะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone 
โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง 
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
ทนต่อแรงกดทับและทนแรงกระแทก
ลำโพงเชื่อมต่อถูกสร้างสรรค์มาเพื่อการใช้งานอย่างไ
ร้กังวล เปี่ยมด้วยวิศวกรรมที่ทันสมัย 
ลำโพงเชื่อมต่อออกแบบมาเพื่อซึมซับแรงกระแทกแ
ละมีความแข็งแกร่ง 
สามารถทนทานต่อการหล่นจากที่สูงถึงสองเมตรและท
นต่อแรงกดทับได้สูงถึง 100 กก. หรือ 220 ปอนด์ 
ตัวเครื่องสามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่และป้องกัน
ความเสียหายจากการขนย้าย
แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store

แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่
นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ 
คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา 
และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง 
ด้วย DockStudio 
คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก 
การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ 
จะมีมาอีกในไม่ช้า
DS7600/98

รายละเอียดเฉพาะ
ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod mini, iPod 

พร้อมจอสี, iPod classic, iPod nano 1st Generation, 
iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd 
Generation, iPod touch, iPod nano 4th Generation, 
iPod touch 2nd Generation, iPod nano 5th 
Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod 
5th Generation, iPod nano 6th generation

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone
• ชื่อ App: DockStudio
• ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App: ใช่
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPhone OS 4.0
• การเล่น: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
• การตั้งค่าเสียง: DBB, DSC-

Flat,ป็อป,ร็อค,แจ๊ส,คลาสสิค
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, 
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

• สถานะแบตเตอรี่: สถานะแบตเตอรี่ลำโพง
• วิทยุอินเตอร์เน็ตมากกว่า 7000 สถานี: ใช่
• พยากรณ์อากาศทั่วโลก: ใช่
การเชื่อมต่อ
• Aux in: ใช่
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod
เสียง
• กำลังขับ (RMS): 10 วัตต์
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
ลำโพง
• ระบบ Neodynium magnet: ใช่
อุปกรณ์เสริม
• สาย: AUX-in 3.5 มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz, แบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี่: AA x 4
ขนาด
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 2.3 กก.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 310 x 110 x 40
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.04 กก.
• ขนาดกล่องหลัก: 175 x 162 x 440 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 2
• น้ำหนัก: 0.76 กก.
•
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