
 

 

Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone
Pilha recarregável

DS7650
Suficientemente forte para percorrer o mundo consigo
Obcecado pelo som
Compacto e extremamente portátil, este altifalante de base não é leve no que diz respeito ao 
desempenho. Concebido para viajar, proporciona um som surpreendentemente poderoso a 
partir do seu iPod/iPhone - permitindo-lhe desfrutar de óptima música para onde quer que vá.

Som inacreditável
• Tecnologia wOOx para graves ricos e precisos sem distorção
• DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Concebido para mobilidade
• Design elegante, fino e compacto para se adaptar a qualquer pasta

Verdadeiramente portátil e versátil
• Inquebrável e à prova de choque para transporte seguro
• Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução de música prolongada
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico
• Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes



 Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de 
altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos do que 
qualquer outro sistema de áudio. Os controladores 
especiais dos altifalantes trabalham juntamente com 
o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia 
entre o controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-médias para 
as altas. A suspensão dupla e a construção em 
camadas totalmente simétricas proporcionam graves 
baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A 
tecnologia wOOx produz graves espantosamente 
baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total 
da caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design inteligente 
permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod 
ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além 
disso, funciona até quando os estojos mais 
protectores estão colocados – basta ligar o iPhone 
ou iPod à base, exactamente no estado em que se 
encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.

Inquebrável e à prova de choque
Este altifalante de base portátil foi construído para 
um manuseamento sem preocupações. Equipada 
com engenharia de ponta, a estação de base foi 
construída de forma inovadora para proporcionar a 
melhor absorção de choques e resistência estrutural. 
Construída para resistir a quedas de até dois metros 
e à pressão de peso de até 100 kg, a robustez 
incomparável da base significa que pode 
efectivamente levá-la consigo para qualquer lado, 
sabendo que esta chegará ao seu destino em 
segurança.

Aplicação DockStudio na App Store

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas 
funcionalidades modernas e exclusivas para o seu 
altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, 
ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas 
como imagem de fundo. A aplicação DockStudio 
também lhe permite ouvir milhares de estações de 
rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente 
estarão disponíveis novas actualizações de temas e 
novas funções.
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Especificações
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2.ª 

geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 
4.ª geração

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: DockStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone iOS 4.3 ou 

posterior
• Mais de 7000 estações de rádio da Internet
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: Navegação em álbum/faixa, 

Controlos de reprodução
• Definições de som: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador

Conectividade
• Entrada Aux

Som
• Potência de saída (RMS): 10 W
• Sistema de som: Estéreo

Acessórios
• Cabos: Entrada AUX-in de 3,5 mm

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Pilha
• Tipo de pilha: Bateria integrada
• Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 305 x 47 x 

115 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 151 x 80 x 

396 mm
• Peso: 0,8 kg
• Peso incl. embalagem: 1,1 kg
•
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