
 

 

Philips
dokovací reproduktor 
s funkciou Bluetooth®

pre iPod/iPhone/iPad
Napájanie z batérií alebo zo siete

DS3500
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom
Odpútajte sa od káblov vďaka prenosu zvuku cez Bluetooth a naplno si vychutnajte svoju hudbu, 
hry a videá s reproduktorom Philips DS3500/12 s dokovacou stanicou. Prepojte zariadenie iPod/
iPhone/iPad s počítačom cez rozhranie USB. Napájať ho môžete zo siete alebo batériami.

Krištáľovo čistý zvuk
• DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
• Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
• Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
• Úžasné zvukové efekty hier cez Bluetooth
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Elegantný a kompaktný
• Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl
• Dizajn vhodný pre iPod/iPhone/iPad

Rozšírená všestrannosť
• Synchronizácia s počítačom pre zariadenie iPod/ iPhone/iPad cez USB
• Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
• Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPhone/iPod/iPad dokonca aj v jeho puzdre
• Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
• Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



 Vstup AUX na jednoduché pripojenie
Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer 
ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Kompaktný dizajn
Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

Dokovanie aj v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port 
tohto reproduktora Philips bez námahy a bez 
špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný iPod alebo 
iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač 
vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – 
stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. 
Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v 
skutočnom pohodlí.

Synchronizácia s počítačom cez USB
Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! 
Ponorte sa do obľúbenej hudby na zariadení iPod, 
iPhone alebo iPad, kým sa nabíja a synchronizuje 
s počítačom cez USB – a vychutnajte si vynikajúcu 
kvalitu zvuku s bezkonkurenčným pohodlím. Nech 
skvelé melódie znejú bez prestania – dokonca bez 
toho, aby došla energia.

Úžasné zvukové efekty hier
Pôžitok z hrania nie je nikdy dokonalý bez skvelých 
zvukových efektov. Teraz môžu byť vaše hry v 
inteligentnom telefóne alebo akomkoľvek inom 
prenosnom zariadení ešte vzrušujúcejšie – vďaka 
tomuto reproduktoru s dokovacou stanicou od 
spoločnosti Philips, ktorý vás doslova zaplaví 
zvukom. Všetky zvuky budete počuť nahlas a 
zreteľne, vďaka čomu bude váš poslucháčsky zážitok 
ešte dokonalejší. Navyše, toto všetko dosiahnete 
úplne pohodlne – cez pripojenie Bluetooth. Stačí 
vytvoriť bezdrôtové pripojenie cez Bluetooth medzi 
prenosným zariadením a reproduktorom s 
dokovacou stanicou a môžete sa oddať hre.

Aplikácia DockStudio na lokalite App 
Store

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho 
reproduktora s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť 
informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje 
obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia 
DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého sveta. 
Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie 
pravidelne rozširujeme.
DS3500/12

Hlavné prvky
iPhone
Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod 
nano 3. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod 
touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 
2. generácie 8/16/32 GB, iPod s farebným 
displejom, iPod 5. generácie

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: DockStudio
• Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
• Kompatibilita: iPhone OS 3.0
• Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách, 

Ovládacie prvky prehrávania
• Nastavenia zvuku: DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, 

Jazz, Classic
• Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
• Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa 

na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte 
sa fotografiu

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 10W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov

Pripojiteľnosť
• Počítačové prepojenie: USB 2.0
• Vstup Aux: áno

Reproduktory
• Neodýmiový magnetový systém: áno

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Počet batérií: 4
• Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 272 x 131 x 85 mm
• Rozmery hlavnej škatule: (Š x V x H): 300 x 173 x 

135 mm

Príslušenstvo
• Káble: Vstup AUX 3,5 mm
• USB kábel: Biela
•
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