
 

 

„Philips“ Fidelio
garsiakalbių sistema su 
„Bluetooth®“

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

DS7700
Sukurtas pasiimti kartu

su šia garsiakalbių sistema
Kompaktiškas ir labai patogus nešioti „Philips“ DS7700/12 grotuvas jokiu būdu nėra paprastas 
kalbant apie muzikos atkūrimo kokybę. Jis pritaikytas kelionėms: jame yra ilgai veikianti 
įkraunama baterija, jis padengtas tvirta aliuminio apdaila ir parduodamas su nešiojimo dėklu.

Garsas, kuris jus apstulbins
• Puikūs žaidimų garso efektai per Bluetooth
• DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Sukurtas pasiimti kartu
• Elegantiškas, plonas ir kompaktiškas dizainas tinka bet kokiam lagaminėliui
• Tvirta aliuminio apdaila ir dėklas – maksimali apsauga

Neįtikėtinai portabilus ir universalus
• Dizainas tinkamas „iPod/iPhone/iPad“ jungčiai
• Integruotoji įkraunama ličio jonų baterija ilgoms garso įrašų perklausoms
• Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ net jei jie yra dėkle
• AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas 
(DBB)

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Puikūs žaidimų garso efektai
Žaidimais negalite mėgautis iki galo, jei nėra puikių 
garso efektų. Dabar jūsų išmaniojo telefono ar bet 
kurio nešiojamojo įrenginio žaidimai gali tapti dar 
labiau jaudinantys dėl „Philips“ garsiakalbių sistemos, 
kuri suteikia jėgos garsui. Klausykitės garsiai ir aiškiai 
ir perkelkite savo potyrius į naują lygį. Be to, tai yra 
labai patogu daryti naudojantis „Bluetooth“. 
Paprasčiausiai nustatykite belaidę „Bluetooth“ jungtį 
tarp nešiojamojo įrenginio ir garsiakalbių sistemos ir 
grokite.
DS7700/12

Ypatybės
• Svoris: 0,76 kg
•

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“, „iPad 2“

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod mini”, „iPod“ su 

spalvotu ekranu, „iPod Classic“, „iPod nano” (1-oji 
karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod nano” (3-oji 
karta), „iPod Touch“, „iPod nano” (4-oji karta), 
„iPod touch” (2-oji karta), „iPod nano” (5-oji 
karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, 
„iPod” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos
• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, 

„Rock“ , „Jazz“, „Classic“
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis, 

pabuskite su muzika, pabuskite su gamtos garsais, 
pabuskite su vaizdais

• Baterijos būklė: garsiakalbio baterijos būklė

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 

„iPod“ įkrovimas, „iPad“ įkrovimas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 14 W
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Neodimio magnetinė sistema

Priedai
• Kabeliai: 3,5mm AUX įvestis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz, baterija
• Baterijos tipas: Integruota baterija
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 10 val.

Matmenys
• Dėžutės svoris: 2,3 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 310 x 110 x 40
• Svoris su pakuote: 1,04 kg
• Pagrindinės dėžutės matmenys: 175 x 162 x 440
• Dėžučių kiekis: 2
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