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dokovací reproduktory

Systém 2.0
pro iPod/iPhone

DS6200
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem
Vraťte hudbě život díky hlubšímu a přirozenějšímu zvuku reproduktoru Philips DS6200/
10. Vložte iPod/iPhone do doku pro přehrávání a nabíjení nebo jej připojte přímo 
k počítači a užívejte si ohromující zvuk vašeho multimediálního obsahu.

Křišťálově čistý zvuk
• Zvuková koncepce stejnostranného trojúhelníku
• Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
• Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
• Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
• Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava
• Zaoblená skříň s pěkně zakulaceným zvukem
• Navrženo pro počítač iMac a PC

Pokročilé intuitivní ovládání
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Výkonný zvuk pro počítač
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
• Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce



 Digitální zpracování zvuku

Pokročilá technologie zpracování zvuku 
zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón 
křišťálově čistý a přesný a každá pauza 
vyplněna naprostým tichem. Patentovaná 
technologie digitálního zpracování zvuku 
společnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktních reproduktorů a přináší čistý 
a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez 
zkreslení.

Zvuk ze stejnostranného trojúhelníku

Zvuková koncepce vycházející ze 
stejnostranného trojúhelníku, jenž je využita 
v tomto reproduktoru, je speciálně určena 
k reprodukci vyváženějšího zvuku. 
Stejnostranný design vinutí reproduktorů vede 
k lépe vyvážené hmotnosti a zajišťuje 
ekvalizovaný zvuk bez zkreslení. Každý ze 
satelitních reproduktorů DS6200 je vybaven 
jedním širokopásmovým vinutím, které 
doplňují patentované komponenty wOOx 

společnosti Philips přinášející hlubší, bohatší 
basové zvuky. Jsou instalovány v konfiguraci 
stejnostranného trojúhelníku, takže vytvářejí 
prostorovější zvuk.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Technologie wOOx™

Technologie wOOx představuje revoluční 
řešení konstrukce reprosoustav, které 
poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, 
s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. 
Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a 

přesné vyladění hlavního a výškových 
reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi 
nízkými, středními a vysokými kmitočty. 
Dvojité uchycení a naprosto symetrická 
sendvičová konstrukce produkují hluboké a 
nezkreslené basy. Technologie wOOx 
poskytuje mimořádně hluboké a dynamické 
basy využitím celého prostoru reproduktorové 
skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Zaoblená skříň
Zaoblený design skříně nejen že dobře vypadá, 
ale díky tvaru poskytuje vyvážený zvuk, který 
vychází přirozeněji a v původní formě. Díky 
menšímu zkreslení a zabarvení si můžete být 
jisti, že vaše oblíbená hudba bude vždy znít tak, 
jak má. Společnost Philips dobře zná akustiku a 
dbá na to, aby zvuk nejen dobře zněl, ale také 
vypadal.

Aplikace DockStudio v obchodě App 
Store

S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací 
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových 
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se 
kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené 
obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám 
rovněž umožní poslech tisíců internetových 
rádiových stanic po celém světě. Připraveny 
jsou další aktualizace témat vzhledu a nové 
funkce.
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Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 

2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 
4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: 

Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač

Zvuk
• Ekvalizér: 5 pásem
• Nastavení ekvalizéru: Klasické, Dynamické 

zvýraznění basů (zapnuto/vypnuto), Plochý, Jazz, 
Pop, Rock

• Výstupní výkon: 2 x 10 W RMS

Audiosystémy
• Frekvenční rozsah: 50–16 kHz
• Vstupní odpor: 22 kiloohmů
• Celkový výstupní výkon: 20 W
• Spotřeba: Externí adaptér 10,5 V, 3 A

• Poměr signál/šum: 82 dBA
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,8 %

Audiosystémy L/P kanály
• Zvukový výkon zesilovače: Plně digitální model 

AMP STA339BWS
• Separace kanálů: 55 dB
• Vstupní citlivost: 600 mV ± 100 mV
• Jmenovitý výstupní výkon: 2 x 10 W

Levé/pravé reproduktory
• Rozsah výkonu reproduktoru: 5–20 W
• Frekvenční rozsah: 100 Hz až 18 kHz
• Jmenovitý odpor: 4 ohmy
• Citlivost: 84 dB/W/m
• Vinutí reproduktoru: Širokopásmové 2,5"

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stereofonní linkový kabel 

3,5 mm, Napájecí kabel, Stručný návod k instalaci, 
Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení
• Aux in: Ano
• USB: pro připojení k počítači

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

148 x 148 x 150 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 390 x 190 x 205 mm
• Hmotnost výrobku: 0,8 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,2 kg

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
•
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