
 

 

Philips Fidelio
Priključni zvočnik

DS3500
Zvok, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom
Uporabljajte brezžično povezavo Bluetooth in še bolj uživajte v poslušanju glasbe, igranju 
iger in gledanju videoposnetkov. Napravo iPod/iPhone/iPad prek USB priključite na 
računalnik in jo sinhronizirajte. Lahko jo priključite za napajanje ali pa uporabljate baterije.

Kristalno čist zvok
• DBB za globoke nizke tone pri katerikoli glasnosti
• Natančno naravnane cevi za nizke tone za reprodukcija globokih in močnih nizkih tonov
• Neodijevi zvočniki za čist, uravnotežen zvok
• Vrhunski zvočni učinki ob igranju iger prek povezave Bluetooth
• Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona

Elegantno in kompaktno
• Kompaktna zasnova za vsak prostor in vsak življenjski slog
• Popolnoma zasnovano za iPod/iPhone/iPad

Napredna vsestranskost
• Sinhronizacija računalnika in iPoda/iPhona/iPada prek povezave USB
• Možnost delovanja na baterije ali na izmenični tok – v glasbi uživajte kjerkoli
• Priključite kateri koli iPod/iPhone/iPad, celo z zaščitnim etuijem
• Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
• Za več funkcij so v trgovini z aplikacijami na voljo namenske aplikacije



 Vhod AUX za enostavno priključitev
Vhod AUX za enostavno priključitev skoraj 
katerekoli elektronske naprave

Kompaktna zasnova za vsak prostor
Kompaktna zasnova za vsak prostor in vsak 
življenjski slog

Priključitev z zaščitnim etuijem

Na inteligentno zasnovana vzmetna priključna vrata 
je mogoče enostavno priključiti kateri koli iPod, 
iPhone ali iPad, brez posebnih adapterjev in celo v 
večini zaščitnih etuijev. Zdaj lahko resnično brez 
težav uživate v glasbi.

Namenske aplikacije v trgovini z 
aplikacijami

Preprosta aplikacija s široko paleto novih in zanimivih 
funkcij, ki vam omogoča preprosto brskanje in 
predvajanje glasbene zbirke, upravljanje akustičnih 
lastnosti zvočnika in preverjanje stanja baterije 
priključne postaje z naprave iPad/iPhone/iPod Touch. 
Ima tudi funkcijo ure s številnimi glasbenimi alarmi in 
zvoki narave. Priključno postajo lahko nastavite tako, 
da vas prebudi s predvajanjem najljubše glasbe, na 
priključeni napravi iPad/iPhone/iPod Touch pa se 
predvaja najljubša fotografija. To je brezplačna 
aplikacija, razvita ekskluzivno za priključno postajo 
Fidelio in naprave iPad/iPhone/iPod Touch.

Sinhronizacija z računalnikom prek 
povezave USB
Priključite, predvajajte, sinhronizirajte in polnite! 
Prepustite se najljubši glasbi iz naprave iPod, iPhone 
ali iPad, medtem ko se ta polni in sinhronizira z 
računalnikom prek vmesnika USB, in uživajte v zvoku 
vrhunske kakovosti in v neprekosljivi priročnosti. 
Naj se odlična glasba predvaja neprekinjeno, ne da bi 
ji kdaj zmanjkalo napajanja.

Vrhunski zvočni učinki ob igranju iger
Doživetje ob igranju iger ni nikoli popolno brez 
dobrih zvočnih učinkov. Igre na predvajalniku iPad, 
iPhone ali iPod Touch vas bodo sedaj še bolj 
navduševale – priključni zvočnik Fidelio namreč doda 
zvoku tisti "boom". Vse zvoke slišite glasno in jasno 
in tako ponesete vaše doživetje na nove nivoje. Poleg 
tega lahko vse to počnete izredno priročno prek 
povezave Bluetooth. Preprosto ustvarite povezavo 
Bluetooth med vašo prenosno napravo in priključnim 
zvočnikom in že lahko začnete z igranjem.
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Značilnosti
• Predvajanje prek priključne postaje: Polnjenje 
Združljivost s telefoni iPhone
• Združljivo z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Združljivost s predvajalniki iPod
• Združljivo z: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod nano 

1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. 
generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, 
iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije 
8/16/32 GB, iPod z barvnim zaslonom, iPod 5. 
generacije

Združljivo z iPad
• Združljivo z: iPad

Aplikacije za iPhone/iPod
• Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
• Ime aplikacije: Fidelio+
• Združljivost: Priključni zvočnik Fidelio, iPhone OS 

3.0
• Predvajanje: Krmarjenje po albumih/skladbah, 

Kontrole za predvajanje
• Nastavitve zvoka: DBB, DSC – enakomerno, pop, 

rock, jazz, klasika
• Ura: Analogni prikaz, Digitalni prikaz
• Alarm: Več alarmov, Izklopni časovnik, Prebujajte 

se ob glasbi, Prebujajte se ob zvokih narave, 
Prebujajte se ob fotografiji

Predvajanje zvočnih posnetkov

telefona iPhone

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 10 W
• Zvočni sistem: Stereo
• Regulacija glasnosti: Regulacija glasnosti gor/dol
• Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost

Povezljivost
• povezava PC: USB 2.0
• Aux vhod

Zvočniki
• Magnetni sistem iz neodima

Napajanje
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Baterija
• Vrsta baterije: Alkalna AA/LR6
• Število baterij: 4
• Življenjska doba z baterijo: 8 h

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 272 x 131 x 85 mm
• Dimenzije glavnega paketa: (Š x V x G): 300 x 173 

x 135 mm

Pribor
• Kabli: 3,5 mm vhod AUX
• Kabel USB: Bela
•
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