
 

 

Philips Fidelio
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

DS700
Ako stvorený na cestovanie

Posadnutí zvukom
Tento vreckový systém Fidelio, dokonale vhodný pre iPod nano, prináša bohatý a vysoký hudobný 

výkon, nech ste kdekoľvek – dosiahne maximálny účinok pri minimálnom neporiadku. Je napájaný z 

elektrickej siete alebo z batérií a prehráva obsah zariadení iPod/iPhone, vrátane nového prehrávača iPod 

nano.

Krištáľovo čistý zvuk
• DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
• Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Výnimočne kompaktný a skutočne prenosný
• Štíhly a miniatúrny dizajn pre každý priestor aj životný štýl
• Navrhnutý tvar pre iPod nano

Rozšírená všestrannosť
• Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPod/iPhone dokonca aj v jeho puzdre
• Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
• Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu



 Vstup AUX na jednoduché pripojenie
Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer 
ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Napájanie z batérií alebo elektrickej 
siete
Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre 
pôžitok z hudby kdekoľvek

Navrhnuté pre iPod nano
Navrhnutý tvar pre iPod nano

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez 
námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí 
ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše 
funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v 
niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí 
vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz 
si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom 
pohodlí.

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.

Štíhly a miniatúrny dizajn
Štíhly a miniatúrny dizajn pre každý priestor aj 
životný štýl
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Hlavné prvky
• Hmotnosť vrátane balenia: 0 61 kg
•

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, 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

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Nabíjanie zariadenia iPhone

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Výstupný výkon (RMS): 4 W

Reproduktory
• Neodýmiový magnetový systém

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
• Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
• Počet batérií: 4
• Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 304 x 90 x 100 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 230 x 50 x 65 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,32 kg
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