
 

 

Philips
głośnik ze stacją dokującą

DS700
Zaprojektowany do działania przenośnego
Fascynacja Dźwiękiem
Niewielkich rozmiarów głośnik idealnie pasuje do odtwarzacza iPod nano. Pozwala uzyskać bogaty i 

potężny dźwięk w każdym miejscu, zapewniając maksymalny efekt bez wysiłku. Zasilany z sieci 

elektrycznej lub bateriami, obsługuje wszystkie urządzenia iPod i iPhone, w tym nowy odtwarzacz iPod 

nano.

Krystalicznie czysty dźwięk
• System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
• Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Niewielkie rozmiary — prawdziwa przenośność
• Pasuje wszędzie dzięki uniwersalnemu wzornictwu i miniaturowym wymiarom
• Konstrukcja dopasowana do wymiarów odtwarzacza iPod nano

Zaawansowana wszechstronność
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
• Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego



 Port AUX-in do łatwego podłączania
Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal 
dowolnego urządzenia elektronicznego

Zasilanie bateryjne lub sieciowe
Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki 
w podróży

Zaprojektowany dla odtwarzacza iPod 
nano
Konstrukcja dopasowana do wymiarów odtwarzacza 
iPod nano

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z 
mechanizmem sprężynowym pozwala na 
bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu 
urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania 
dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest 
podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale 
ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.

Miniaturowa, elegancka konstrukcja
Pasuje wszędzie dzięki uniwersalnemu wzornictwu i 
miniaturowym wymiarom
DS700/12

Zalety
• Moc wyjściowa (RMS): 4 W
Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 

1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. 
generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. 
generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod 
touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/
32 GB, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. 
generacji

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu 
iPhone

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Magnes neodymowy

Możliwości połączeń
• Wejście AUX

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
• Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz.

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

304 x 90 x 100 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 230 x 50 x 65 

mm
• Waga produktu: 0,32 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,61 kg
•
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