
 

 

Philips
boxă cu andocare

DS700
Proiectat pentru mobilitate

Obsedat de sunet
Perfect pentru iPod Nano, această boxă de buzunar face muzica bogată şi puternică să se 
deplaseze oriunde vă aflaţi - asigurând impact maxim cu bătăi de cap minime. Alimentată cu 
CA sau cu baterii, redă de pe toate iPod-urile/iPhone-urile, inclusiv de pe noul iPod Nano.

Sunet de claritate excepţională
• DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
• Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

Ultra compact și cu adevărat portabil
• Design subţire în miniatură pentru orice spaţiu, orice stil de viaţă
• Special concepute pentru iPod nano

Multifuncţionalitate avansată
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic



 Intrare AUX pentru conectare ușoară
Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape 
orice dispozitiv electronic

Alimentat cu baterie sau c.a.
Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, 
pentru a savura muzica oriunde.

Concepute pentru iPod nano
Special concepute pentru iPod nano

Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se 
adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără 
adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar și cu 
cele mai protectoare carcase – este suficient să 
andocaţi iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteţi 
să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de 
muzică.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Design subţire în miniatură
Design subţire în miniatură pentru orice spaţiu, orice 
stil de viaţă
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Repere
• Putere de ieșire (RMS): 4 W •
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod mini, iPod 

nano prima generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, 
iPod nano a 3-a generaţie, iPod nano a 4-a 
generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano a 6-
a generaţie, iPod touch, iPod touch a 2-a generaţie, 
iPod touch a 2-a generaţie 8/16/32 GB, iPod cu 
afișaj color, iPod a 5-a generaţie

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, 

Încărcare iPhone

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate
• Intrare AUX

Accesorii
• Adaptor CA/CC

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 

Baterie
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Număr de baterii: 4
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

304 x 90 x 100 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 230 x 50 x 65 mm
• Greutate produs: 0,32 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,61 kg
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