
 

 

Philips
dockningshögtalare med 
Bluetooth®

för iPod/iPhone/iPad
Batteri-/nätdriven

DS3500
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Kör trådlöst med Bluetooth-strömning och få ut mer av dina musik-, spel- och 
videoupplevelser med Philips DS3500/12 dockningshögtalare. Anslut din iPod/iPhone/
iPad med datorn via USB. Anslut till elnätet eller använd batterier.

Kristallklart ljud
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
• Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
• Fantastiska spelljudeffekter via Bluetooth
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Elegant och kompakt
• Kompakt design – passar var som helst och vem som helst
• Design som passar iPod/iPhone/iPad

Avancerad mångsidighet
• Synkronisera din dator med din iPod/iPhone/iPad via USB
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
• Docka alla iPod/iPhone/iPad, till och med om fodralet är på
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



 Enkel anslutning med AUX-ingång
Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter 
via AUX-ingången

Kompakt design
Kompakt design – passar var som helst och vem som 
helst

Docka den i fodralet

Den smart utformade, fjäderbelastade 
dockningsporten på den här Philips-högtalaren 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

Datorsynkronisering via USB
Docka, spela upp och ladda! Gräv bland 
favoritmusiken på din iPod/iPhone eller iPad medan 
den laddas och synkroniseras med datorn via USB – 
och njut av suverän ljudkvalitet och en oslagbar 
bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på 
ström.

Fantastiska ljudeffekter när du spelar 
spel
Spelupplevelsen är aldrig komplett om den inte har 
fantastiska ljudeffekter. Nu kan dina spel bli ännu mer 
spännande, tack vare den här dockningshögtalaren 
från Philips som ger ljudet klang. Hör alla ljud högt 
och tydligt och höj din upplevelse till nya nivåer. 
Dessutom kan du göra detta med enastående 
bekvämlighet, via Bluetooth. Använd bara den 
trådlösa Bluetooth-anslutningen mellan din bärbara 
enhet och dockningshögtalaren, och spela direkt.

DockStudio-app på App Store

Med den kostnadsfria appen får du en mängd 
exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. 
Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina 
favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du 
också lyssna på tusentals internationella 
webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av 
skal och nya funktioner är på väg.
DS3500/12

Funktioner
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, 
iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a 
generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, 
iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPod-/iPhone-app
• App-namn: DockStudio
• Ladda ned kostnadsfritt från App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• Uppspelning: Album-/spårnavigering, 

Uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt 

teckenfönster
• Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till 

musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto

Ljuduppspelning

Ljud
• Uteffekt (RMS): 10 W
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)

Anslutningar
• PC Link: USB 2.0
• Aux-in

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline
• Antal batterier: 4
• Drifttid för batteri: 8 tim

Mått
• Produktmått (B x D x H): 272 x 131 x 85 mm
• Huvudkartongens mått: (B x H x D): 300 x 173 x 

135 mm

Tillbehör
• kablar: 3,5 mm AUX-ingång
• USB-kabel: Vit
•
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