
 

 

Philips
dockinghøjttaler

DS7700
Skabt til rejser

med denne dockinghøjttaler
Denne Fidelio DS7700/10-dockinghøjttaler er kompakt og ultrabærbar, men den er ingen 
letvægter, når det gælder ydeevnen. Den er designet til rejser og leverer overraskende 
kraftfuld lyd fra din iPod/iPhone, så du kan nyde fantastisk musik, uanset hvor du befinder dig.

Overvældende lyd
• Fantastiske lydeffekter til spil via Bluetooth
• DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Skabt til rejser
• Elegant, slankt og kompakt design, der passer til alle mapper
• Solidt aluminiumfinish og bæretaske giver fuld beskyttelse

Meget bærbar og alsidig
• Designet til at passe til iPod/iPhone/iPad
• Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til langvarig musikafspilning
• Dock en iPod/iPhone/iPad, selv med etuiet på
• AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Fantastiske lydeffekter til spil
Spiloplevelsen er aldrig komplet uden gode 
lydeffekter. Nu kan du gøre dine spil på smartphone 
eller andre bærbare enheder endnu mere 
spændende, takket være denne Fidelio-
dockinghøjttaler, der tilføjer kraft til lyden. Hør alle 
lydene højt og tydeligt, og forbedr din oplevelse til 
nye niveauer. Og det er utrolig nemt at gøre dette 
via Bluetooth. Du skal blot oprette den trådløse 
Bluetooth-forbindelse mellem din bærbare enhed og 
dockinghøjttaleren og gå i gang med at spille.
DS7700/10

Vigtigste nyheder
• Batteristatus: batteristatus for højttaler • Vægt: 0,76 kg
•

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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

farvedisplay, iPod classic, iPod nano 1. generation, 
iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, 
iPod touch, iPod nano 4. generation, iPod touch 2. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod touch 2. 
gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation, iPod nano 6. 
generation

iPod/iPhone/iPad-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere
• Mere end 7000 internetradiostationer
• 5 dages vejrudsigt
• Afspilning: album-/nummernavigation, 

afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: DBB, DSC-

Flat,pop,rock,jazz,klassisk
• Ur: analogt display, digitalt display
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer, vågn op til musik, 

vågn op til naturlyde, vågn op til billeder

Tilslutningsmuligheder
• AUX-indgang

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, 

Oplader iPod, Oplader iPad

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 14 W
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere
• Neodym-magnetsystem

Tilbehør
• Kabler: 3,5 mm AUX-indgang

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batteritype: Integreret batteri
• Drifttid på batteri: 10 t

Mål
• Ydre emballage, vægt: 2,3 kg
• Produktmål (B × D × H): 310 x 110 x 40
• Vægt inkl. emballage: 1,04 kg
• Mål for ydre emballage: 175 x 162 x 440 mm
• Enheder pr. kolli: 2
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