Philips
dokstacijas skaļruņi ar
Bluetooth®

Bluetooth®
ar Lightning savienotāju
paredzēti iPod/iPhone/iPad
30 W

DS8300

Piepildiet māju ar satriecošu
skaņu bezvadu tīklā
DS8300 dokstacijas skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu no ierīces iPod/iPhone/iPad, izmantojot
Lightning savienotāju. Iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēļu un video pieredzes jau tūlīt.
Izmantojot Bluetooth straumēšanu, varat izbaudīt lielisku skanējumu jebkurā telpas vietā.
Neatkārtojams skaņas izpildījums
• SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
• PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
• Optimāls akustiskais skaļums, kas atbilst skaļruņu prasībām
• Precīzi noregulēts zemās frekvences skaņas kanāls dziļas un izteiktas zemās frekvences skaņas
atveidei
Izbaudiet savu iecienīto mūziku
• Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju
• Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
Uzlabota pielāgojamība un kontrole
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
• Tālvadības pults papildina skaļruņa dizainu un apdari
• Lietojumprogramma SoundStudio pilnvērtīgai audio iestatījumu kontrolei
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Izceltie produkti
Atskaņojiet un uzlādējiet, izmantojot
Lightning

Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus
uzlādējot iPod/iPhone/iPad ar jauno Lightning
savienotāju! Vienkārši dokojiet to tieši skaļrunī,
lai atskaņotu savas izvēlētās dziesmas ar
satriecošu skaņas kvalitāti. Tas uzlādē jūsu
ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav
jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.

SoundCurve

Lietojumprogramma SoundStudio

Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti
izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido
ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē
skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina
skaļruņa korpusa izturību, ievērojami
samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot
vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat
baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu
no satriecoša izskata skaļruņiem.

Atskaņojiet mūziku atbilstoši savām vēlmēm.
SoundStudio ļauj jums pilnvērtīgi kontrolēt
mūzikas atskaņošanu. Programma sniedz
iespēju mainīt katru skaņas detaļu, izmantojot
tikai iPhone, ar intuitīvām un vienkāršām
vadīklām. Tagad varat pielāgot, regulēt un radīt
vēlamo skaņas pieredzi, atskaņojot savas
iecienītās dziesmas. SoundStudio arī sniedz
iespēju klausīties tūkstošiem interneta
radiostaciju visā pasaulē, vēl vairāk paplašinot
jūsu mūzikas pieredzi.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā
PureDigital skaņa

Audio ieeja

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru
tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva.
Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu
savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām
Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem,
planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā
skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu
iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes
tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku
skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo
analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda
sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros
izmantota analogā audio izvade no iPhone/
iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio
izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo
apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un
traucējumu attiecība. Rezultāts ir
nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā
līdzsvarā.

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši
atskaņot audio saturu no portatīviem
multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai
nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku
audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir
arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno
portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
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Specifikācijas
iPad saderība

• izmantojot Lightning savienotāju: iPad Mini, iPad ar
Retina displeju
• izmantojot Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad Mini, iPad 4

iPhone saderība

• izmantojot Lightning savienotāju: iPhone 5
• izmantojot Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod saderība

• izmantojot Lightning savienotāju: iPod nano 7.
paaudze, iPod touch 5. paaudze
• izmantojot Bluetooth: iPod nano 7. paaudze, iPod
touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze), iPod
touch 5. paaudze

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

Skaļruņi

• Skaļruņu draiveri: 2 x 3 collu pilna diapazona
zemfrekvenču skaļruņi
• Skaļruņa pastiprinājums: Zemfrekvences skaņu
atstarojoša skaļruņu sistēma

Savienojamība

•
•
•
•

Bluetooth profili: A2DP
Bluetooth diapazons: skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
Bluetooth versija: 2,1
Audio ieeja (3,5 mm)

Piederumi

• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Tālvadības
pults

Izmēri

• Lietojumprogrammas nosaukums: SoundStudio,
Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai
jaunāka versija

• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 444 x 180 x
167 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 513 x 225 x 233 mm
• Produkta svars: 2,19 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,13 kg

Skaņa

Strāvas padeve

• Izejas jauda: 30 W RMS
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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