
 

 

Philips Fidelio
dockinghøjttaler

SBD7500
Besat af lyd

Skabt til rejser
Denne afspiller er kompakt og særdeles bærbar, men den er ingen letvægter, når det 
gælder ydeevnen. Den er designet til at rejse og leverer lyd fra din iPhone/iPod, der er 
overraskende kraftfuld, så du kan nyde fantastisk musik, uanset hvor livet fører dig hen.

Overvældende lyd
• wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning
• 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

Meget bærbar og alsidig
• Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 wOOx-teknologi

wOOx-teknologi er et revolutionerende 
højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre 
og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på 
noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer 
sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis 
afstemning mellem hovedenheden og diskanten 
sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje 
frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt 
symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb 
og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx 
frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved 
at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til 
virkelig at øge musikkens effekt.

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.

DockStudio-app i App Store

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.
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Vigtigste nyheder
• Opladningsenhed: iPhone, iPod
Lyd
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, 

wOOx™-teknologi
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned
• Udgangseffekt: 10 W RMS

Højttalere
• Højttalerdrivere: Neodym-magnetsystem

Tilslutningsmuligheder
• AUX-indgang

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter, MP3 Link-kabel

Komfort

Strøm
• Strømforsyning: batteri, 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Batterier: 4
• Batterilevetid: 8 t

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

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