Philips
Bluetooth®telakointikaiutin

Bluetooth®
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
30 W

DS8300

Täytä kotisi musiikilla
– langattomasti
Lightning-liitännän kautta DS8300-telakointikaiutin toistaa äänet laadukkaaksi iPodista/
iPhonesta/iPadista. Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Bluetooth-suoratoiston
ansiosta voit kuunnella musiikkia missä tahansa.
Erinomainen äänenlaatu
• SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen
• PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
• Optimaalinen äänenvoimakkuus vastaa kaiuttimien vaatimuksia
• Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä
Nauti lempimusiikistasi
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
Joustavuutta ja hallintaa
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä
• SoundStudio-sovellus kaikkien ääniasetusten hallitsemista varten

DS8300/10

Bluetooth®-telakointikaiutin

Bluetooth® Lightning-liitäntä, iPodille/iPhonelle/iPadille, 30 W

Kohokohdat
Toista ja lataa Lightning-liitännällä

SoundCurve

SoundStudio-sovellus

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/
iPad latautuu uuden Lightning-liitännän
ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen
ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta
vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit
ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla
huolissasi akun tyhjenemisestä.

Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu
kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet
äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon
jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä
resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja
säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen
kristallinkirkkaana.

Langaton musiikin siirto

PureDigital-ääni

Nauti musiikista haluamallasi tavalla.
SoundStudion ansiosta vallan kahva musiikkisi
suhteen siirtyy sinun käteesi. Sen avulla voit
muuttaa kaikkia ääniominaisuuksia iPhonen
avulla. Säätimet ovat intuitiivisia ja
yksinkertaisia. Voit hienosäätää, mukauttaa ja
luoda haluamiasi äänikokemuksia ja herättää
mielimusiikkisi uuteen eloon. SoundStudion
avulla voit kuunnella tuhansia internetradiokanavia kaikkialta maailmasta ja laajentaa
musiikkikokemustasi entisestään.
Äänitulo

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin
tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi
sekä videon tai pelin äänistä tällä
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa
ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen
analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota
käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät
iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaalikohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite
hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista
äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka
vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä,
tasapainoinen ääni.

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön
suoran toistamisen. Sen lisäksi, että
äänentoistojärjestelmän toistaman
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen,
Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska
pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen
äänentoistojärjestelmään riittää.
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Tekniset tiedot
iPad-yhteensopivuus

• Lightning-liitännällä: iPad mini, iPad ja Retina-näyttö
• Bluetooth-yhteydellä: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-yhteensopivuus

• Lightning-liitännällä: iPhone 5
• Bluetooth-yhteydellä: iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod-yhteensopivuus

• Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod
touch, 5. sukupolvi
• Bluetooth-yhteydellä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod
touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod
touch, 5. sukupolvi

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus

• Sovelluksen nimi: SoundStudio, Maksuton lataus
sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3
tai uudempi

Ääni

• Lähtöteho: 30 W RMS
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

• Kaiutinelementit: Kaksi 3 tuuman tehokasta
subwooferia
• Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät
•
•
•
•

Bluetooth-profiilit: A2DP
Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
Bluetooth-versio: 2,1
Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Lisätarvikkeet

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto,
Kaukosäädin

Mitat
•
•
•
•

Tuotteen mitat (LxSxK): 444 x 180 x 167 mm
Pakkauksen mitat (LxSxK): 513 x 225 x 233 mm
Tuotteen paino: 2,19 kg
Paino pakattuna: 3,13 kg

Virta

• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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