
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

iPod/iPhone készülékhez

DS3120
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
A Philips DS3120/12 dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást biztosít, 

akár asztalra, akár máshová helyezve.Szinkronizálja iPhone/iPod készülékét számítógépével. A maximális 

rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.

Kristálytiszta hangzás
• DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• 12 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegáns és kompakt
• Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz
• 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Továbbfejlesztett rugalmasság
• PC-szinkronizálás iPoddal/iPhone-nal
• Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is 

használhat



 Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

PC-szinkronizálás
Dokkolás, lejátszás, szinkronizálás és töltés! 
Hallgassa kedvenc zenéjét iPod vagy iPhone 
készülékén, miközben a PC-vel tölt és szinkronizál az 
USB-n keresztül – és élvezze a kiváló hangminőséget 
felülmúlhatatlan kényelem mellett. Hagyja áramlani a 
csodálatos dallamokat – kifogyhatatlan tápellátással.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 

külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

DockStudio alkalmazás az App Store-
ból

Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos 
különleges és egyedülálló funkcióval látja el a 
dokkolós hangsugárzót. A letöltést követően 
hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi 
internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, 
böngészhet saját zenegyűjteményében, és a 
Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátaival is 
megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban 
többféle, személyre szabott ébresztési zenét is 
megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is 
meghallgathatja. Töltse le az alkalmazást az App 
Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.
DS3120/12

Műszaki adatok
iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, nano 

iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod 
nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod 
nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. 
generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, iPod színes 
kijelzővel, 5. generációs iPod

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Kimeneti teljesítmény: 12 W RMS

Csatlakoztathatóság
• PC csatlakozás: USB 2.0
• Aux be

Tápellátás
• Tápegység: akkumulátor, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
• Akku lemerülési ideje: 8 óra

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 224 x 120 x 

162 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 304 x 

146 x 188 mm
• Termék tömege: 1,3 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,7 kg

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: MP3 csatlakozókábel, USB 

kábel

Kényelem
• Töltőkészülék: iPod, iPhone
•
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