
 

 

Philips
dokkinghøyttaler med 
Bluetooth®

Bluetooth®
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone/iPad
30 W

DS8300
Fyll hjemmet med fantastisk 

lyd, trådløst
Dokkinghøyttaleren DS8300 gir glimrende lyd fra iPod/iPhone/iPad via Lightning-
kontakten. Få mer ut av musikken, spillene og videoene nå. Med Bluetooth-streaming kan 
du glede deg over glimrende lyd fra hvor som helst i rommet.

Førsteklasses lydytelse
• SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
• Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
• Optimalt akustisk volum som samsvarer med høyttalerkravene
• Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse

Nyt favorittmusikken din
• Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Avansert fleksibilitet og kontroll
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• Fjernkontroll står i stil med høyttalerdesign og utseende
• SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger



 Spill av og lad via Lightning

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/
iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. 
Bare sett den i dokkingstasjonen på 
høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine 
med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også 
enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke 
trenger å bekymre deg for at batteriet blir 
tomt.

Trådløs musikkstreaming

Bluetooth er en trådløs 
kommunikasjonsteknologi med kort 
rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt 
med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller 
andre Bluetooth-enheter, for eksempel 
smarttelefoner, nettbrett eller bærbare 
datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte 
favorittmusikken din eller lyd fra video eller 
spill trådløst på denne høyttaleren.

SoundCurve

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet 
på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en 
effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. 
Den rene kurven øker stivheten i 
høyttalerkabinettet, noe som dramatisk 
reduserer intern resonans og fjerner 
lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg 
over enestående og krystallklar lyd fra flotte 
høyttalere.

Ren digital lyd

Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi 
gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet 
med den tradisjonelle analoge 
lydbehandlingsteknologien man finner i 
dokkingspillere som bruker en analog 
lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke 
iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital 
behandling i alle deler av prosessen, får man et 
mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er 
uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

SoundStudio-app

Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. 
SoundStudio gir deg kraften fra musikken i 
hendene dine. Det gjør at du kan endre alle 
aspektene ved lyden med iPhone og intuitive 
og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, 
skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi 
nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio 
gjør også at du kan lytte til tusenvis av 
Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe 
som utvider musikkopplevelsen din enda mer.

Lyd inn

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd 
inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan 
nyte favorittmusikken med uovertruffen 
lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd 
inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du 
trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-
spilleren til lydsystemet.
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iPad-kompatibilitet
• via Lightning-kontakt: iPad mini, iPad med Retina-

display
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet
• via Lightning-kontakt: iPhone 5
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• via Lightning-kontakt: iPod nano 7. generasjon, 

iPod touch 5. generasjon
• via Bluetooth: iPod nano 7. generasjon, 

Tredjegenerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons 
iPod touch, iPod touch 5. generasjon

iPod-/iPhone-/iPad-app
• Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra 

App store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere

Lyd
• Utgangseffekt: 30 W RMS

• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: opp/ned

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2 x 3" fulltonehøyttalere
• Høyttalerforbedring: bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
• Bluetooth-versjon: 2,1
• Lyd inn (3,5 mm)

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll

Mål
• Produktmål (BxDxH): 444 x 180 x 167 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 513 x 225 x 233 mm
• Produktvekt: 2,19 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 3,13 kg

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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