
 

 

Philips
SoundSphere-
minikaiuttimet

Alumiini
50 W

DS6800W
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ulluna ääneen
rätä musiikki eloon SoundSphere-kaiutintekniikan syvemmän ja luonnollisemman 

nentoiston avulla. Liitä elegantit kaiuttimet suoraan tietokoneeseen ja nauti 
ltimediasisällön uskomattomasta äänenlaadusta.

Verraton äänenlaatu
• SoundSphere antaa luonnollisen, syvän ja laajan äänivaikutelman
• FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
• Bassorefleksi toistaa bassoäänet syvinä ja täyteläisinä
• Kokonaislähtöteho 2 x 25 W RMS

Upea muotoilu ja viimeistely
• Hienostunut muotoilu ja tyylikäs alumiiniviimeistely

Erittäin monipuolinen
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
• USB-portti muiden laitteiden lataamiseen

Intuitiivinen ohjaus
• Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä



 SoundSphere

Nauti musiikin lumosta, kun SoundSphere toistaa 
kaikki äänet esittäjän haluamalla tavalla. SoundSphere 
toistaa äänet selkeästi ja luonnollisesti ja antaa syvän, 
laajan vaikutelman. Tuloksena on tarkka äänentoisto, 
ja tunnet kuin esittäjät olisivat suoraan edessäsi. 
SoundSphere-kaiuttimien diskanttikaiutin riippuu 
kaiutinkotelon yläpuolella. Siten se toistaa ääntä 
tavallista selkeämmin ja kaikkiin suuntiin. Tarkka 
äänen sekoitussuunnittelu ja bassokaiuttimen 
huolellinen sijoittelu suhteessa diskanttikaiuttimeen 
vähentävät häiriöitä ja takaavat luonnollisen äänen.

FullSound™

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka käyttää 
uuden sukupolven digitaalista signaalinkäsittelyä 
(Digital Signal Processing) äänentoiston parantamista 
varten. Musiikin sisältö analysoidaan dynaamisesti ja 

optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu on 
yksityiskohtaista ja pehmeää.

Bassorefleksi

Bassoreflektiakustiikassa käytetään bassoputkea, 
joka on viritetty kaiutinkotelon äänenvoimakkuuden 
mukaan. Näin saadaan aikaan syvät bassoäänet 
pienistä kaiuttimista. Tarkkaan suunniteltu ja 
muotoiltu bassoputki edistää ilman virtausta ja 
mahdollistaa syvemmän ja iskevämmän bassoäänen 
jopa kovissa äänenvoimakkuuksissa ja vähentää 
häiriöitä aiheuttavia ilmanpyörteitä.

Kiinteä USB-portti

Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten laitteen 
lataaminen on helppoa. Laitteen voi liittää 
yksinkertaisesti USB-kaapelilla kaiuttimen takaosaan.
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Tekniset tiedot
Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 2 x 3/4 tuuman / 20 mm:n 

diskanttikaiutin, 2 x 3 tuuman / 8 cm:n 
keskibassokaiutin

• Lähtöteho (RMS): 2 x 25 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5 

mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, 
Pikaopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen 
takuuvihko

Liitännät
• Aux-tulo: KYLLÄ

Mitat
• Tuotteen mitat: [kaiuttimet] 145 (halkaisija) x 263 

(korkeus) mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 577 x 249 x 217 mm
• Tuotteen paino: 3 kg
• Paino pakattuna: 4,2 kg

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
•
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