
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema su 
„Bluetooth®“

„Bluetooth®“
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
30 W

DS8300
Užpildykite savo namus neįtikėtinu 

garsu belaidžiu būdu
DS8300 garsiakalbių sistema perteikia stulbinamą garsą iš „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per 
„Lightning“ jungtį. Dabar galite dar labiau mėgautis savo muzika, žaidimais ir vaizdo įrašais. 
„Bluetooth“ srautinis perdavimas – galite mėgautis puikiu garsu iš bet kurios kambario vietos.

Išskirtinė garso kokybė
• „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
• „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
• Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui

Mėgaukitės mėgstama muzika
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Modernus valdymas ir universalumas
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos
• „SoundStudio“ programa, skirta visiškam garso nustatymų kontroliavimui



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją 
„Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai 
prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu 
pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai 
įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis 
muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai 
energijos naudojanti nedidelio atstumo 
belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią 
technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu 
prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba 
kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji 
telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį 
garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų 
garsu.

„SoundCurve“

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis 
gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę 
struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma 
sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja 
vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija 
bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu 
krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš 
patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

„Pure Digital“ garsas

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo 
technologija užtikrina žymiai geresnę garso 
kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis 
garso apdorojimo technologijomis, kurios 
įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, 
kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / 
„iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės 
stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ 
skaitmeninę garso išvestį ir naudojant 
skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug 
didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas 
- neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

„SoundStudio“ programa

Klausykitės muzikos taip, kaip patinka. 
„SoundStudio“ suteikia galimybę patiems 
valdyti muziką. Ji leidžia keisti kiekvieną per 
„iPhone“ girdimo garso aspektą intuityviais ir 
paprastais valdikliais. Dabar galite derinti, 
pritaikyti ir kurti norimus garsus ir prikelti 
mėgstamiausias dainas naujam gyvenimui. 
„SoundStudio“ taip pat suteikia galimybę 
klausytis tūkstančių interneto radijo stočių 
visame pasaulyje ir dar labiau praturtinti 
muzikos klausymosi potyrius.

Garso įvestis

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti 
muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, 
kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos 
muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso 
įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.
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„iPad“ suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPad mini“, „iPad“ su 

„Retina“ ekranu
• per „Bluetooth“: „iPad“, „iPad 2“, „iPad mini“, 

„iPad 4“

„iPhone” suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPhone 5“
• per „Bluetooth“: „iPhone” 3G, „iPhone” 3GS, 

„iPhone” 4, „iPhone” 4S, „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPod nano“ (7-oji karta), 

„iPod Touch“ (5-oji karta)
• per „Bluetooth“: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta), 
„iPod Touch“ (5-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa
• Programos pavadinimas: „SoundStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos

Garsas
• Išvesties galia: 30 W RMS
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
• Garsiakalbių sustiprinimas: „Bass Reflex“ 

garsiakalbių sistema

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP
• „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• Garso įvestis (3,5 mm)

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis 

valdymas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 444 x 180 x 

167 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 513 x 225 x 233 

mm
• Gaminio svoris: 2,19 kg
• Svoris su pakuote: 3,13 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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