
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema su 
„Bluetooth®“

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

DS3600
Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų
Ant jūsų stalo arba bet kurioje kitoje vietoje ši išvaizdi garsiakalbių sistema atkuria itin aiškų 
garsą, pripildantį jus supančią erdvę, užtikrina „Bluetooth“ ryšį ir leidžia sinchronizuoti 
„iPhone“ / „iPod“ / „iPad“ įrašus su kompiuteryje esančiais įrašais.

Labai aiškus garsas
• DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
• 20W RMS bendra išvesties galia

Paprastumas
• „Bluetooth“ belaidis muzikos srautinis perdavimas iš „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“
• PC sinchronizavimas su jūsų „iPod/iPhone/iPad“
• AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
• Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas 
(DBB)

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„Bluetooth“ muzikos srautinis 
perdavimas
„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų 
„Bluetooth“ įrenginių, todėl patogiai ir bet kuriuo 
metu galite klausytis mėgstamos muzikos iš savo 
„iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ per „Philips“ garso 
sistemą.

Nemokama „DockStudio“ programa iš 
„App Store“

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių 
funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti 
orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą 
nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami 
„DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto 
radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista 
daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.
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Ypatybės
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini”, 

„iPod nano“, „iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” 
(2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” 
(4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” 
(6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 
karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, 
„iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod” (5-oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“, „iPad 2“

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos
• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-

„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“, „Classic“
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Išvesties galia: 20 W RMS

Priedai
• Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas, USB laidas
• Nuotolinis valdymas

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis
• Belaidžiai studijiniai
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų

Patogumas
• Įkrovimo prietaisai: „iPod“, „iPhone”, „iPad“

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 285 x 145 x 

140 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 366 x 147 x 169 

mm
• Gaminio svoris: 1,3 kg
• Svoris su pakuote: 1,5 kg
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