
 

 

Philips
dokovací reproduktor 
s funkciou Bluetooth®

pre iPod/iPhone/iPad

DS3600
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom
Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie tento neodolateľný reproduktor s dokovacou stanicou 
krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás a zabezpečí bezdrôtový prenos zvuku cez 
Bluetooth. Zároveň môžete synchronizovať svoje zariadenie iPod/iPhone/iPad s počítačom.

Krištáľovo čistý zvuk
• DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
• Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
• Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Jednoduchosť
• Prúdový prenos hudby cez Bluetooth zo zariadení iPod/iPhone/iPad
• Synchronizácia počítača so zariadením iPod/iPhone/iPad
• Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
• Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov
• Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



 Dynamické zvýraznenie basov (DBB)

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Prúdový prenos hudby cez Bluetooth
Bluetooth je krátkodosahová technológia 
bezdrôtovej komunikácie, ktorá je súčasne robustná 
aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s 
rozhraním Bluetooth, takže môžete prehrávať svoju 
obľúbenú hudbu zo zariadenia iPod, iPhone alebo 
iPad na svojom audio systéme Philips – pohodlne a 
kedykoľvek chcete.

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.
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Hlavné prvky
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1. generácie, iPod nano 
2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 
4. generácie, iPod nano 5. 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 s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad
• Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z 

obchodu App Store
• Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so 

systémom iOS 4.3 alebo novším
• Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: 

áno
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC 

– Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
• Výstupný výkon: 20 W RMS

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link, USB kábel
• Diaľkové ovládanie: áno

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: áno
• Bluetooth: áno
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp

Vybavenie a vlastnosti
• Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone, iPad

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 285 x 145 x 140 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 366 x 147 x 169 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,3 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,5 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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