
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม 
Bluetooth®

สำหรับ iPod/iPhone/iPad

DS7700
ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เครื่องเล่นขนาดกะทัดรัดและพกพาได้สะดวก ลำโพงเชื่อมต่อนี้เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ 
ตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการเดินทางที่มอบเสียงเปี่ยมพลังจาก iPod/iPhone 
ของคุณได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้คุณได้สัมผัสความบันเทิงจากพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

เสียงที่ปลดปล่อยความเป็นคุณ
• เอฟเฟกต์เสียงเพื่อการเล่นเกมที่เยี่ยมยอดผ่าน Bluetooth
• DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
ผลิตมาให้พกพาไปได้ทุกแห่ง
• ดีไซน์สวยงาม เพรียวบาง และกะทัดรัดเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าเอกสาร
• เคลือบอะลูมิเนียมที่แข็งแรง ทนทาน และซองบรรจุเพื่อการปกป้องเต็มรูปแบบ
สามารถพกพาได้อย่างแท้จริงและอเนกประสงค์
• ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับ iPod/iPhone/iPad
• แบตเตอรี่ Li-ion ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ เพื่อการเล่นเพลงที่ยาวนาน
• เชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad ได้ แม้เก็บในซอง
• AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ
• DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ



 Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เอฟเฟกต์เสียงเพื่อการเล่นเกมที่เยี่ยมยอ
ด
การเล่นเกมจะไม่สมบูรณ์แบบเลย 
หากปราศจากเอฟเฟกต์เสียงที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้ 
การเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาใดๆ 
ของคุณจะตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ด้วยลำโพงเชื่อมต่อของ 
Philips ที่เพิ่มความกระหึ่มลงไปในเสียง 
สามารถฟังเสียงที่ดังและชัดเจน 
แล้วประสบการณ์การเล่นเกมของคุณก็จะก้าวสู่ระดับ
ใหม่ ยิ่งกว่านั้นคุณยังสะดวกสบายได้มากขึ้น 
ด้วยการฟังผ่านทาง Bluetooth 
เพียงแค่ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth 
ไร้สายระหว่างอุปกรณ์พกพาเข้ากับลำโพงเชื่อมต่อ 
แล้วเล่นได้เลย
DS7700/98

ไฮไลต์
• สถานะแบตเตอรี่: สถานะแบตเตอรี่ลำโพง • น้ำหนัก: 0.76 กก.
•

สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPad, iPad 2
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/iPad
• ชื่อ App: DockStudio, ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPod touch, 

iPhone, iPad iOS 4.3 หรือใหม่กว่า
• วิทยุอินเตอร์เน็ตมากกว่า 7000 สถานี: 

ผ่านการรับรอง
• การพยากรณ์อากาศ 5 วัน: ผ่านการรับรอง
• การเล่น: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
• การตั้งค่าเสียง: DBB, DSC-

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

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, 
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

การเชื่อมต่อ
• Aux in: ผ่านการรับรอง
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod, การชาร์จ iPod
เสียง
• กำลังขับ (RMS): 14W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
ลำโพง
• ระบบ Neodynium magnet: ผ่านการรับรอง
อุปกรณ์เสริม
• สาย: AUX-in 3.5 มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz, แบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
• เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 10 ชม.
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
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