
 

 

Philips
dokovací reproduktor

DS700
Navržen pro cesty

Posedlost zvukem
Tento kapesní reproduktor je ideální pro přehrávače iPod nano. Poskytuje bohatý a výkonný zvuk, ať 

jste kdekoli – má vskutku maximální dopad s minimálním vynaloženým úsilím. Je napájen střídavým 

proudem či bateriemi a přehrává hudbu ze všech iPodů/iPhonů včetně nového přehrávače iPod nano.

Křišťálově čistý zvuk
• Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
• Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Mimořádně kompaktní a vskutku přenosné
• Tenký a miniaturní design pro libovolný prostor a životní styl
• Navrženo přesně pro přehrávač iPod nano

Pokročile univerzální
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení



 Vstup AUX-in pro snadné připojení
Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř 
libovolného elektronického zařízení

Napájení na baterie nebo ze sítě
Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro 
potěšení z hudby kdekoli

Navrženo pro přehrávač iPod nano
Navrženo přesně pro přehrávač iPod nano

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní 
adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – 
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně 
vychutnáte hudbu bez potíží.

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.

Tenký a miniaturní design
Tenký a miniaturní design pro libovolný prostor a 
životní styl
DS700/12

Přednosti
• Výstupní výkon (RMS): 4 W •
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod 
nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 
nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod 
touch, iPod touch 2 generace, iPod touch 2 gen. 8/
16/32 GB, iPod s barevným displejem, iPod 
5. generace

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, 

Nabíjení zařízení iPhone

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Neodymový magnetický systém: Ano

Možnosti připojení
• Aux in: Ano

Příslušenství
• Síťový adaptér: Ano

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

Baterie
• Typ baterie: AA / LR6 alkalická
• Počet baterií: 4
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 304 x 90 x 100 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 230 x 50 x 65 mm
• Hmotnost výrobku: 0,32 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,61 kg
Datum vydání 2013-12-15

Verze: 4.0.9

12 NC: 8670 000 74881
EAN: 87 12581 59636 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Dokovací reproduktor

http://www.philips.com

