
 

 

Philips
caixa acústica com dock e 
Bluetooth®

para iPod/iPhone/iPad

DS7700
Projetado para ganhar o mundo

Obcecados por som
Compacto e extremamente portátil, o Fidelio não tem nada de sutil em termos de desempenho. 
Desenvolvido para viagens, ele transmite o som do seu iPhone/iPod com uma potência 
surpreendente, permitindo que você curta músicas de alta qualidade onde quer que esteja.

Um som surpreendente
• Jogos com excelentes efeitos sonoros via Bluetooth
• O DBB preserva os tons baixos para graves profundos em qualquer volume
• Tecnologia de blindagem para bloquear a interferência de telefones celulares

Feito para ganhar o mundo
• Design elegante, fino e compacto para caber em sua pasta
• Acabamento e carcaça em alumínio para proteção total

Verdadeiramente portátil e versátil
• Fabricado especialmente para iPad/iPhone/iPad
• Bateria interna recarregável de íon e lítio para ouvir músicas por muito tempo
• Encaixe o iPod/iPhone/iPad, mesmo dentro do estojo de proteção
• AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos
• Aplicativo DockStudio gratuito para rádio via Internet, além de diversos recursos incríveis



 Dynamic Bass Boost (DBB)

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua 
experiência musical, destacando o conteúdo de 
graves da música em qualquer nível de volume — do 
mais baixo ao mais alto — com o toque de um 
botão! As frequências graves mais baixas geralmente 
se perdem quando se emprega um nível de volume 
muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de 
graves pode ser ativado, intensificando os níveis de 
graves, produzindo um som mais consistente, 
mesmo com o volume baixo.

Jogos com excelentes efeitos sonoros
Um jogo nunca está completo sem aqueles incríveis 
efeitos sonoros. Agora, os jogos do smartphone ou 
de qualquer dispositivo portátil podem ficar ainda 
mais empolgantes, graças à dock station Philips que 
intensifica a potência do som. Ouça o som em alto e 
bom tom. Além disso, essa tecnologia oferece maior 
praticidade via Bluetooth. Basta estabelecer a 
conexão wireless Bluetooth entre o dispositivo 
portátil e a dock station e iniciar a reprodução!
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Destaques
• Status da bateria: Status da bateria da caixa acústica •
Compatibilidade com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod com display 

em cores, iPod classic, iPod nano - 1ª geração, iPod 
nano - 2ª geração, iPod nano - 3ª geração, iPod 
touch, iPod nano - 4ª geração, iPod touch - 2ª 
geração, iPod nano - 5ª geração, iPod touch 2ª 
geração 8/16/32 GB, iPod - 5ª geração, iPod nano - 
6ª geração

Aplicativo para iPod/iPhone/iPad
• Nome do aplicativo: DockStudio, Download 

gratuito pela App store
• Compatibilidade: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior
• Mais de 7.000 estações de rádio da Internet
• Previsão do tempo para 5 dias
• Reprodução: navegação por álbum/faixa, controles 

de reprodução
• Configurações de som: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, 

Jazz, Clássica
• Relógio: display analógico, display digital
• Despertador: vários alarmes, timer de 

desligamento automático, acorde ouvindo música, 
acorde ouvindo sons da natureza, acorde vendo 
uma foto

Conectividade
• Aux in

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução na base: Carregando o 

iPhone, Carregando o iPod, Carregando o iPad

Áudio
• Potência de saída (RMS): 14W
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Sistema de áudio: Estéreo
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Caixas acústicas
• Sistema de ímã de neodímio

Acessórios
• Cabos: Entrada AUX de 3,5 mm

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 

Bateria
• Tipo de bateria: Bateria interna
• Tempo de operação com bateria: 10 h

Dimensões
• Peso da caixa de embalagem master: 2,3 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 310 x 110 x 40
• Peso, incluindo embalagem: 1,04 kg
• Dimensões da embalagem: 175 x 162 x 440 mm
• Quantidade da embalagem: 2
• Peso: 0,76 kg
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