
 

 

Philips
Docking speaker met 
Bluetooth

voor iPod/iPhone/iPad
Batterij/netvoeding

DS3500
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Bezeten van muziek
Stream draadloos via Bluetooth en haal meer plezier uit uw muziek, games en video's met 
deze Philips DS3500/12 docking speaker. Synchroniseer uw iPod/iPhone/iPad met uw 
computer via USB. Voeding via PC-aansluiting of batterijen.

Kristalhelder geluid
• DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
• Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
• Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
• Superieure geluidseffecten voor games via Bluetooth
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Elegant en compact
• Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl
• Ontworpen voor iPod/iPhone/iPad

Geavanceerde veelzijdigheid
• Synchroniseer uw PC met uw iPod/iPhone/iPad via USB
• Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten
• Plaats elke iPod/iPhone/iPad, zelfs in zijn hoesje
• AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
• Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app



 AUX-ingang voor gemakkelijke 
aansluiting
AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel 
elk elektronisch apparaat

Compact ontwerp
Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke 
levensstijl

Docken met hoesje

Het slim ontworpen dockingstation met 
veermechanisme van deze Philips-luidspreker is 
geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder 
speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje 
te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op 
het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw 
muziek genieten.

PC-synchronisatie via USB
Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! 
Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod, iPhone 
of iPad terwijl deze via USB wordt opgeladen en 
gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde 
geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. 
Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu 
te zitten.

Superieure geluidseffecten voor games
De gamebelevenis is niet compleet zonder superieur 
geluid. Nu worden uw games op uw smartphone of 
ander draagbaar apparaat nog leuker dankzij de 
Philips docking speaker die geluid power geeft. Hoor 
al het geluid luid en duidelijk en til de gamebelevenis 
naar nieuwe hoogten. Bovendien kunt u dit heel 
gemakkelijk doen via Bluetooth. Maak gewoon een 
draadloze Bluetooth-verbinding tussen het apparaat 
en de docking speaker voor optimaal speelplezier.

DockStudio-app in App Store

De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel 
coole exclusieve functies voor uw docking speaker. 
U kunt luisteren naar uw favoriete 
radioprogramma's, nieuwe muziek ontdekken met 
de duizenden internetradiozenders wereldwijd, 
bladeren door uw muziekcollectie en de muziek die 
u nu beluistert delen met vrienden via Facebook en 
Twitter. In de klokmodus kunt u meerdere 
muziekalarmmelodieën instellen en up-to-date 
weerberichten krijgen. Download DockStudio via de 
App Store en ontdek meer.
DS3500/12

Kenmerken
• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen
Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod 

nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod 
nano 3e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod 
touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e 
generatie 8/16/32 GB, iPod met kleurenscherm, 
iPod 5e generatie

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad

iPod/iPhone-app
• Naam app: DockStudio
• Gratis downloaden vanaf App Store
• Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
• Afspelen: Navigeren door album/nummer, 

Afspeelbediening
• Geluidsinstellingen: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Klassiek
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, 

Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker 
worden met natuurgeluiden, Wakker worden met 
foto

Audioweergave

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 10 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Volumeregeling
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

Connectiviteit
• PC Link: USB 2.0
• Aux-ingang

Luidsprekers
• Neodymium magneetsysteem

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 

Batterij
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline
• Aantal batterijen: 4
• Gebruikstijd van accu: 8 u

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 272 x 131 x 85 mm
• Afmetingen van de omdoos: (b x h x d): 300 x 173 

x 135 mm

Accessoires
• Kabels: 3,5 mm AUX-ingang
• USB-kabel: Wit
•

Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 6.1.10

12 NC: 8670 000 71536
EAN: 87 12581 57987 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
Docking speaker met Bluetooth
voor iPod/iPhone/iPad Batterij/netvoeding

http://www.philips.com

