Philips
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone
Oplaadbare batterij

DS7650

Stoer genoeg om met u de wereld te verkennen
Bezeten van muziek
Ondanks het compacte en draagbare formaat is deze docking-luidspreker geen kleine
jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw
iPod/iPhone verrassend krachtig af, waar u ook gaat of staat.
Overweldigend geluid
• wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
• DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
Een daverend succes onderweg
• Elegant, gestroomlijnd en compact ontwerp dat in elke aktetas past
Zeer draagbaar en veelzijdig
• Druk- en schokbestendig, ideaal voor gebruik onderweg
• Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij voor urenlang luisterplezier
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
• Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies
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Docking-luidspreker

voor iPod/iPhone Oplaadbare batterij

Kenmerken
wOOx-technologie

Specificaties
Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e
generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e
generatie

iPod/iPhone-app

De wOOx-technologie is een revolutionair
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas
kunt ervaren, die rijker is dan alle andere
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn
afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze
afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de
tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage
en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele
ophanging en een volledig symmetrische sandwich
zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder
opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een
diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van
de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te
verhogen.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dit slim ontworpen dockingstation met
veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods
en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs
niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod
of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt
zorgeloos van uw muziek genieten.

Druk- en schokbestendig

Deze draagbare docking-luidspreker is ontworpen
voor een zorgeloos gebruik. Het geavanceerde
dockingstation is dankzij het innovatieve ontwerp
zeer solide en schokbestendig. Met een
valbestendigheid tot twee meter en een
drukbestendigheid tot 100 kg kunt u het
dockingstation overal mee naartoe nemen.

DockStudio-app in App Store

• Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf
App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone iOS 4.3 of
hoger
• Meer dan 7000 internetradiozenders
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Afspelen: Navigeren door album/nummer,
Afspeelbediening
• Geluidsinstellingen: DBB, DSCFlat,Pop,Rock,Jazz,Klassiek
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden,
Sleeptimer

Connectiviteit
• Aux-ingang

Geluid

• Uitgangsvermogen (RMS): 10W
• Geluidssysteem: Stereo

Accessoires

• Kabels: 3,5 mm AUX-ingang

Vermogen

• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz,
Batterij
• Batterijtype: Ingebouwde batterij
• Gebruikstijd van accu: 8 u
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u
het volume lager zet.
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Afmetingen
De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole
functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het
weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete
foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio
kunt u ook luisteren naar duizenden
internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen
meer updates voor thema's en nieuwe functies.
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• Productafmetingen (b x d x h): 305 x 47 x 115 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 151 x 80 x 396
mm
• Gewicht: 0,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,1 kg
•

