
 

 

Philips
dokkimiskõlar 
Bluetooth®-iga

Bluetooth®
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
30 W

DS8300
Täitke oma kodu hämmastava 

heliga, juhtmevabalt.
Dokkimisega kõlar DS8300 dokkimisega kõlar edastab Lightning-ühenduse abil teie 
iPodist/iPhone'ist/iPadist vapustavat heli. Võtke oma muusika-, mängu- ja videoelamusest 
rohkem. Bluetooth-voogedastusega saate nautida suurepärast heli ruumi igas otsas.

Erakordne helikvaliteet
• SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
• Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
• Optimaalne akustiline helitugevus sobib kõlarite nõuetega
• Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks

Nautige oma lemmikmuusikat
• Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Kõrgtehnoloogiline paindlikkus ja juhtimine
• Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
• Kaugjuhtimispult täiendab kõlarite disaini ja viimistlust
• SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks



 Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma 
iPodi/iPhone'i/iPad'i uue Lightning-ühenduse 
abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et 
mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku 
heliga. See laeb teie seadet ka siis, kui seda 
mängite, seega ei pea te muretsema aku 
tühjenemise pärast.

Juhtmevaba voogedastus

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu 
Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, 
tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite 
nautida oma lemmikmuusikat, video või 
mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

SoundCurve

Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult 
disainitud kaardus tagakülg loob heli 
esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. 
Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse 
jäikust, vähendades nii korpusesisest 
resoneerumist, vibratsiooni ja moonutusi. 
Võite nautida suurepärast, kristallselget heli 
kauni välimusega kõlaritest.

Puhas digitaalne heli

Täiustatud puhta digitaalse heli 
töötlustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i 
analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega 
seadmetes levinud tavalise analoog-
helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju 
paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i 
digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis 
digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt 
parem mürasuhe. Selle tulemuseks on 
täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.

SoundStudio rakendus

Nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. 
Tänu SoundStudiole on kontroll muusika üle 
tõepoolest teie kätes. Te saate muuta igat 
heliaspekti, ja seda üksnes oma iPhone'i abil, 
kasutades selleks juhtimisnuppe, mis on 
loogilised ja lihtsad. Nüüd saate heli muuta, 
reguleerida ja kohandada, et luua just endale 
sobiv heli ja anda oma lemmiklauludele uus elu. 
Lisaks võimaldab SoundStudio teil kuulata 
tuhandeid internetiraadiojaamu üle kogu 
maailma – nii laieneb teie muusikaline maitse 
veelgi.

Helisisend

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu 
otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. 
Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat 
helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on 
helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle 
kasutamiseks peate vaid ühendama 
kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
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Ühilduvus iPadiga
• Lightning-ühenduse kaudu: iPad mini, iPad Retina 

ekraaniga
• Bluetoothi kaudu: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Ühilduvus iPhone'iga
• Lightning-ühenduse kaudu: iPhone 5
• Bluetoothi kaudu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S, iPhone 5

Ühilduvus iPodiga
• Lightning-ühenduse kaudu: iPod nano 7. põlvkond, 

iPod touch 5. põlvkond
• Bluetoothi kaudu: iPod nano 7. põlvkond, iPod 

touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod 
touch 5. põlvkond

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus
• Rakenduse nimi: SoundStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või 

uuem

Heli
• Väljundvõimsus: 30 W RMS

• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
• Kõlarite võimendus: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Bluetoothi versioon: 2,1
• Helisisend (3,5 mm)

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, 

Kaugjuhtimispult

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 444 x 180 x 167 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 513 x 225 x 233
• Toote kaal: 2,19 kg
• Kaal (koos pakendiga): 3,13 kg

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
•
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