
 

 

Philips
boxă cu andocare cu 
Bluetooth®

pentru iPod/iPhone/iPad
Alimentată cu baterie/CA

DS3500
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Fiţi wireless cu transmisia Bluetooth şi obţineţi mai mult acum din muzica, jocurile şi experienţa 
dvs. video cu această boxă cu andocare Philips DS3500/12. Conectaţi iPod/iPhone/iPad-ul cu 
computerul dvs. prin USB. Conectaţi-l la priză pentru alimentare sau utilizaţi baterii.

Sunet de claritate excepţională
• DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
• Tuburi de bas precis acordate pentru reproducerea unui bas adânc și compact
• Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat
• Efecte de sunet superbe pentru jocuri prin intermediul Bluetooth
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

Elegant și compact
• Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice stil de viaţă
• Design adecvat pentru iPod/iPhone/iPad

Multifuncţionalitate avansată
• Sincronizare PC cu iPod/ iPhone/iPad prin USB
• Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.
• Conectaţi orice iPod/iPhone/iPad, chiar și în carcasă
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
• Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcţii interesante



 Intrare AUX pentru conectare ușoară
Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape 
orice dispozitiv electronic

Design compact
Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice 
stil de viaţă

Conectaţi în carcasă

Portul de andocare cu arc, proiectat inteligent, al 
acestei boxe Philips se adaptează fără efort la orice 
iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, 
funcţionează chiar și cu cele mai protectoare carcase 
– este suficient să andocaţi iPod sau iPhone așa cum 
este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat de 
muzică fără bătăi de cap.

Sincronizare PC prin USB
Andocaţi-l, redaţi-l, sincronizaţi-l și încărcaţi-l! 
Lăsaţi-vă absorbit de muzica preferată de pe iPod, 
iPhone sau iPad în timp ce se încarcă și se 
sincronizează cu PC-ul prin USB – și bucuraţi-vă de 
o calitate superbă a sunetului împreună cu un confort 
de neegalat. Redaţi melodiile celebre fără oprire – cu 
energie nesfârșită.

Efecte de sunet superbe pentru jocuri
Experienţa de joc nu este niciodată completă fără 
efecte de sunet extraordinare. Acum jocurile dvs. de 
pe Smartphone sau de pe orice dispozitiv portabil 
pot fi mai uluitoare ca niciodată, graţie acestei boxe 
cu andocare Philips, care amplifică sunetul. Auziţi 
toate sunetele tare și clar și amplificaţi experienţa la 
nivele noi. Mai mult, puteţi face acest lucru cu o 
comoditate extraordinară, prin intermediul 
Bluetooth. Pur și simplu stabiliţi conexiunea 
Bluetooth wireless între dispozitivul dvs. portabil și 
boxa cu andocare și începeţi să redaţi.

Aplicaţia DockStudio de pe App Store

Aplicaţia gratuită adaugă o gamă de funcţii 
interesante boxei dvs. cu andocare. Puteţi să 
verificaţi vremea, să vedeţi ora și chiar să folosiţi 
fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă 
permite de asemenea să ascultaţi mii de posturi radio 
din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări 
pentru noi funcţii și faţete vor fi disponibile în curând.
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Repere
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone • Cablu USB: Alb
•

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

nano prima generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, 
iPod nano a 3-a generaţie, iPod nano a 6-a 
generaţie, iPod touch, iPod touch a 2-a generaţie, 
iPod touch a 2-a generaţie 8/16/32 GB, iPod cu 
afișaj color, iPod a 5-a generaţie

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad

Aplicaţie iPod/iPhone
• Nume aplicaţie: DockStudio
• Descărcare gratuită de pe App store
• Compatibilitate: iPhone OS 3.0
• Redare: Navigare la album/piesă, Comenzi redare
• Setări sunet: DBB, DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Clasică
• Ceas: Afișaj analogic, Afișaj digital
• Alarmă: Alarme multiple, Timer Sleep, Treziţi-vă cu 

muzică, Treziţi-vă cu sunete din natură, Treziţi-vă 
cu fotografie

Redare audio

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 10W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost

Conectivitate
• PC Link: USB 2.0
• Intrare AUX

Difuzoare
• Sistem cu magnet din neodim

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 

Baterie
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Număr de baterii: 4
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 272 x 131 x 85 mm
• Dimensiuni bax: (L x Î x A): 300 x 173 x 135 mm

Accesorii
• Cabluri: Intrare AUX 3,5 mm
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