
 

 

Philips
тонколона за поставяне

DS7700
Създадени за пътуване

с тази тонколона за поставяне
Компактна и изключително портативна, тази тонколона за поставяне Fidelio DS7700/10 не е в 

леката категория, що се отнася до качеството на звука. Проектирана за пътуване, тя осигурява 

изненадващо мощен звук от вашия iPod/iPhone, за да се наслаждавате на музиката, където и да 

сте.

Звук, който ви зашеметява
• Превъзходни звукови ефекти при игрите, чрез Bluetooth
• DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки баси при всяко ниво на звука
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Направено за пътуване
• Елегантна, тънка и компактна конструкция, която се побира във всеки куфар
• Здраво алуминиево покритие и калъф за пълна защита

Истинска портативност и универсалност
• Дизайн, подходящ за iPod/iPhone/iPad
• Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия за дълго възпроизвеждане на музика
• Поставяне на всеки iPod, iPhone или iPad, дори когато е в калъфа си
• Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
• Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции



 Динамично усилване на басите (DBB)

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Превъзходни звукови ефекти при 
игрите
Удоволствието от играта не е пълно без 
страхотните звукови ефекти. Сега игрите на 
вашия смартфон или което и да било портативно 
устройство могат да станат още по-вълнуващи 
благодарение на тонколоната за поставяне Philips, 
която вдъхва живот на звука. Слушайте всички 
звуци високо и ясно и издигнете изживяването 
си до нови нива. Нещо повече - всичко това е 
изключително удобно - чрез Bluetooth. Просто 
свържете безжично, чрез Bluetooth, вашето 
портативно устройство и тонколоната за 
поставяне и се потопете в света на игрите.
DS7700/10

Акценти
батерията на тонколоната •
Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветен 
дисплей, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, 
iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то 
поколение, iPod touch, iPod nano 4-то 
поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod 
nano 5-то поколение, iPod touch 2-ро поколение 
8/16/32 GB, iPod 5-то поколение, iPod nano 6-то 
поколение

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: DockStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

• 7000+ интернет радиостанции
• 5-дневна прогноза за времето
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Настройки на звука: DBB, DSC - Обикновена, 
Поп, Рок, Джаз, Класическа

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
таймер за заспиване, събуждане с музика, 
събуждане със звуци от природата, събуждане 
със снимка

• Състояние на батерията: състояние на 

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX)

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, 
Зареждане на iPad

Звук
• Изходна мощност (RMS): 14 W
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Аксесоари
• Кабели: 3,5 мм вход AUX

Power
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz, Батерия
• Тип батерия: Вградена батерия
• Време на работа на батерии: 10 ч

Размери
• Тегло на общия кашон: 2,3 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 310 x 110 x 40
• Тегло вкл. опаковката: 1,04 кг
• Размери на общия кашон: 175 x 162 x 440 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Тегло: 0,76 кг
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