
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema su 
„Bluetooth®“

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

Baterija / AC

DS3500
Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų
Mėgaukitės belaidžiu ryšiu naudodamiesi „Bluetooth“ transliacijos funkcija ir išnaudokite daugiau 

muzikos, žaidimų ir vaizdo įrašų galimybių – „Philips“ DS3500/12 prijungiamas garsiakalbis. Sujunkite 

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ su kompiuteriu per USB jungtį. Prijunkite maitinimo laidą arba naudokite 

baterijas.

Labai aiškus garsas
• DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
• Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
• Puikūs žaidimų garso efektai per Bluetooth
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui
• Dizainas tinkamas „iPod/iPhone/iPad“ jungčiai

Modernus universalumas
• Kompiuterio sinchronizavimas su jūsų „iPod/iPhone/iPad“ naudojantis USB
• Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
• Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ net jei jie yra dėkle
• AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 



 AUX įvestis lengvam sujungimui
AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių 
prietaisų prijungimui

Kompaktiškas dizainas
Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir 
bet kokiam gyvenimo stiliui

Prijunkite net dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi „Philips“ 
garsiakalbis paprastai suderinamas su bet kuriuo 
„iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. 
Be to, jis veikia, net kai yra apsauginiuose dėkluose – 
paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. 
Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Kompiuterio sinchronizavimas 
naudojantis USB
Prijunkite, grokite, sinchronizuokite ir įkraukite! 
Pasinerkite į mėgiamą muziką savo „iPod“, „iPhone“ 
ar „iPad“, kol prietaisas įkraunamas ir 
sinchronizuokite su savo kompiuteriu per USB – 
mėgaukitės nuostabia garso kokybe ir neįtikėtinu 
patogumu. Tegul muzika liejasi vėl ir vėl, nes energija 
niekada nepasibaigs.

Puikūs žaidimų garso efektai
Žaidimais negalite mėgautis iki galo, jei nėra puikių 
garso efektų. Dabar jūsų išmaniojo telefono ar bet 
kurio nešiojamojo įrenginio žaidimai gali tapti dar 
labiau jaudinantys dėl „Philips“ garsiakalbių sistemos, 
kuri suteikia jėgos garsui. Klausykitės garsiai ir aiškiai 
ir perkelkite savo potyrius į naują lygį. Be to, tai yra 
labai patogu daryti naudojantis „Bluetooth“. 
Paprasčiausiai nustatykite belaidę „Bluetooth“ jungtį 
tarp nešiojamojo įrenginio ir garsiakalbių sistemos ir 
grokite.

Nemokama „DockStudio“ programa iš 
„App Store“

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių 
funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti 
orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą 
nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami 
„DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto 
radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista 
daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.
DS3500/12

Ypatybės
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas • USB laidas: Balta
•

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod mini”, „iPod nano“, 

„iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), 
„iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta), 
„iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), „iPod 
touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ su spalvotu 
ekranu, „iPod” (5-oji karta)

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“
• Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0
• Įrašo perklausa: Albumo/takelio navigacija, 

Atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, 

„Rock“ , „Jazz“, „Classic“
• Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, 

Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, 
Pabuskite su vaizdais

Garso atkūrimas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 10 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas

Prijungimo galimybė
• „PC Link“: USB 2.0
• Aux įvestis

Garsiakalbiai
• Neodimio magnetinė sistema

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz, baterija
• Baterijos tipas: AA / LR6 šarminės
• Maitinimo elementų skaičius: 4
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 272 x 131 x 85 mm
• Pagrindinės dėžutės matmenys: (WxHxD): 300 x 

173 x 135 mm

Priedai
• Kabeliai: 3,5mm AUX įvestis
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