
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม 
Bluetooth®

สำหรับ iPod/iPhone/iPad
แบตเตอรี่/ไฟ AC

DS3500
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
บัดนี้คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเชื่อมต่อได้แบบไร้สายด้วยการสตรีมจาก Bluetooth 
และรับประสบการณ์ที่มากกว่าเสียงดนตรี การเล่นเกม หรือรับชมภาพยนตร์ได้ทันที ด้วยการเชื่อมต่อและซิงค์ 
iPod/iPhone/iPad ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยใช้พลังงานจากการเสียบเคเบิลหรือจากแบตเตอรี่

เสียงใสชัดเจน
• DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
• ท่อเสียงเบสที่จูนอย่างแม่นยำเพื่อสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึก
• ลำโพงนีโอไดเมียมเพื่อเสียงที่สมดุล
• เอฟเฟกต์เสียงเพื่อการเล่นเกมที่เยี่ยมยอดผ่าน Bluetooth
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
สวยงาม กะทัดรัด
• การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์
• ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับ iPod/iPhone/iPad
ความอเนกประสงค์ระดับสูง
• การซิงโครไนซ์ iPod/ iPhone/iPad กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
• สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ หรือไฟ AC เพื่อให้คุณสนุกได้ทุกที่
• เชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad ได้ แม้เก็บในซอง
• AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ
• DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ



 AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่าย
AUX-in 
สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกื
อบทุกยี่ห้อ
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไล
ฟ์สไตล์
เชื่อมต่อในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนส
ะดวกสบายจาก Philips ใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone 
โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง 
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
การซิงโครไนซ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่า
น USB
เชื่อมต่อ เล่น ซิงค์ และชาร์จเครื่อง! 
ค้นหาเพลงที่คุณชื่นชอบใน iPod, iPhone หรือ iPad 
ได้ในขณะชาร์จและซิงค์โครไนซ์กับเครื่องคอมพิวเต
อร์ของคุณผ่าน USB 
และเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงระดับสุดยอดพร้อ
มความสะดวกสบายที่ทั่วถึงยากจะต้านทาน 
ให้เสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมเล่นต่อไปเรื่อยๆ 
ด้วยพลังไฟที่ไม่มีวันหมด
เอฟเฟกต์เสียงเพื่อการเล่นเกมที่เยี่ยมยอ
ด
การเล่นเกมจะไม่สมบูรณ์แบบเลย 
หากปราศจากเอฟเฟกต์เสียงที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้ 
การเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาใดๆ 
ของคุณจะตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ด้วยลำโพงเชื่อมต่อของ 
Philips ที่เพิ่มความกระหึ่มลงไปในเสียง 
สามารถฟังเสียงที่ดังและชัดเจน 
แล้วประสบการณ์การเล่นเกมของคุณก็จะก้าวสู่ระดับ
ใหม่ ยิ่งกว่านั้นคุณยังสะดวกสบายได้มากขึ้น 
ด้วยการฟังผ่านทาง Bluetooth 
เพียงแค่ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth 
ไร้สายระหว่างอุปกรณ์พกพาเข้ากับลำโพงเชื่อมต่อ 
แล้วเล่นได้เลย
แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store

แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่
นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ 
คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา 
และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง 
ด้วย DockStudio 
คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก 
การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ 
จะมีมาอีกในไม่ช้า
DS3500/98

ไฮไลต์
• กำลังขับ (RMS): 10 วัตต์ •
ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod mini, iPod nano, 

iPod พร้อมจอสี, iPod nano 1st Generation, iPod 
nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, 
iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 
2nd Gen 8/16/32GB, iPod 5th Generation, iPod 
nano 6th generation

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone
• ชื่อ App: DockStudio
• ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App: ใช่
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPhone OS 3.0
• การเล่น: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
• การตั้งค่าเสียง: DBB, DSC-

Flat,ป็อป,ร็อค,แจ๊ส,คลาสสิค
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, 
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod
เสียง

• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
การเชื่อมต่อ
• PC Link: USB 2.0
• Aux in: ใช่
ลำโพง
• ระบบ Neodynium magnet: ใช่
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz, แบตเตอรี่
• ประเภทแบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AA / LR6
• จำนวนแบตเตอรี่: 4
• เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 272 x 131 x 85 มม.
• ขนาดกล่องหลัก: (กว้างxสูงxลึก): 300 x 173 x 135 

มม.
อุปกรณ์เสริม
• สาย: AUX-in 3.5 มม.
• สายเคเบิล USB: สีขาว
สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPad
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