
 

 

Philips Fidelio
draadloze SoundRing-
luidspreker

met AirPlay

DS3880W

G
Be
Vu
Ph
en
a op in natuurlijk, meeslepend geluid
zeten van muziek

l de ruimte met een verrassend natuurlijk en meeslepend geluid. Deze draadloze 
ilips Fidelio SoundRing-luidspreker speelt de muziek van uw iPod touch, iPhone, iPad 
 iTunes draadloos op uw computer af.

Kristalhelder geluid
• SoundRing voor all-around geluid van een compact apparaat
• FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 16 W RMS

Elegant en modern
• Een onderscheidend ontwerp dat bij uw levensstijl past
• Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

Geavanceerde veelzijdigheid
• Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
• Afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad via de USB-poort
• AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
• Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid

Intuïtieve bediening
• SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen



 SoundRing

Een uniek ontwerp voor een ruimtevullend 
geluid. Een centrale basgeluidspijp en vier door 
Neodymium-magneten aangedreven high-
definition-drivers - twee naar voren gericht en 
twee naar de zijkant gericht - brengen geluid 
met een geweldige zuiverheid door de hele 
kamer.

FullSound™

De FullSound-technologie van Philips gebruikt 
de nieuwste digitale signaalverwerking die 
muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. 
Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en 
geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle 
details en warmte van de muziek.

Draadloze AirPlay-technologie

Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-
muziekcollectie naar uw Fidelio-basisstation 
streamen. Speel de muziek draadloos vanaf 
iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod 
touch af naar iedere AirPlay-compatibele 
luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar 
voor te zorgen dat de luidsprekers zijn 
aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met 
AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op 
iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. 
Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete 
nummers, waar u zich in huis ook bevindt.

SoundStudio-app

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. 
SoundStudio geeft u de controle over uw 
muziek in de palm van uw handen. Hiermee 
past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met 
eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. 
Nu kunt u het gewenste geluid tot in details 
instellen en uw favoriete nummers opnieuw 
tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt 
u ook luisteren naar duizenden 
internetradiozenders over de hele wereld, 
waardoor uw muziekervaring nog verder 
wordt verbreed.

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en 
opladen

Deze luidspreker heeft een USB-poort, 
waardoor u uw iPod, iPhone, iPad handig op 
kunt laden. Sluit gewoon de USB-kabel van uw 
Apple-apparaat aan op de achterzijde van de 
luidspreker. U kunt muziek op uw Apple-
apparaat afspelen terwijl het oplaadt.

AUX-ingang

Dankzij de AUX-ingang kunt u MP3-inhoud 
direct afspelen vanaf draagbare mediaspelers. 
Naast het genot van uw favoriete muziek met 
de hoogwaardige geluidskwaliteit van de 
luidspreker, is de AUX-ingang ook bijzonder 
handig. U hoeft alleen maar uw draagbare MP3-
speler aan te sluiten op de luidspreker.

Ingebouwde oplaadbare batterij
Voor nog meer gemak in dezelfde elegante stijl 
kan deze SoundRing worden opgeladen op de 
meegeleverde houder. Dock gewoon de 
luidspreker erop en geniet nog langer van uw 
muziek.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

iPod/iPhone/iPad-app
• Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf 

App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of 

hoger

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 4 full-range drivers van 4 cm 

(1,5")
• Uitgangsvermogen (RMS): 16 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Oplaadstation, 3,5 mm stereolijningangkabel, 
Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, 
Snelstartgids

• Gebruiksaanwijzing: op CD

Connectiviteit
• AirPlay
• Aux-ingang
• USB: voor het afspelen en opladen van uw iPod/

iPhone/iPad

Afmetingen
• Afmetingen van het product: 197 x 114 x 211 mm 

(b x d x h)
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 237 x 229 x 176 

mm
• Gewicht van het product: 1,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,88 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Gebruikstijd van accu: 3 uur (Airplay), 6 uur (AUX-

ingang, USB)
•
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