
 

 

Philips
altifalante de base com 
Bluetooth®

Bluetooth®
com conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
30 W

DS8300
Encha a sua casa com som 

incrível, sem fios
O altifalante de base DS8300 fornece um som fascinante do iPod/iPhone/iPad através do 
conector Lightning. Aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos. Com transmissão 
via Bluetooth, pode desfrutar de um óptimo som a partir de qualquer ponto da divisão.

Desempenho sonoro excepcional
• SoundCurve para som fantástico e cristalino
• Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
• Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes
• Tubos graves sintonizados c/ perfeição p/ reprod. graves profundos e definidos

Desfrute da sua música preferida
• Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Flexibilidade e controlo avançados
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante
• Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio



 Reprodução e carregamento via 
Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do 
novo conector Lightning! Basta colocá-lo 
directamente na base do altifalante para 
reproduzir as suas músicas seleccionadas com 
um som fascinante. Este também carrega o seu 
dispositivo rapidamente durante a reprodução, 
por isso, não precisa de se preocupar com a 
falta de carga da bateria.

Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance que oferece 
fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia 
permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/
iPhone/iPad ou a outros dispositivos 
Bluetooth, como smartphones, tablets ou 
computadores portáteis. Assim, pode 
desfrutar facilmente da sua música favorita e de 
som de vídeos ou de jogos através deste 
altifalante via ligação sem fios.

SoundCurve

A cobertura posterior curvada com design 
cuidado deste altifalante de base Philips cria 
uma estrutura acústica extremamente eficaz 
para reprodução do som. A sua curva perfeita 
reforça a rigidez da caixa do altifalante, 
reduzindo significativamente a ressonância 
interna e eliminando a vibração e distorção do 
som. Poderá desfrutar de som límpido e 
fantástico com altifalantes com um design 
maravilhoso.

Som digital puro

A tecnologia avançada de processamento 
digital de som puro oferece um desempenho 
de som largamente superior quando 
comparada com a tecnologia convencional de 
processamento analógico de som, que pode 
ser encontrada em leitores com bases que 
utilizam a saída áudio analógica de um iPod/
iPhone. Através da recolha da saída de áudio 
digital do iPod/iPhone e da aplicação do 
processamento digital em cada estado do 
circuito, é produzida uma relação muito mais 
elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez 
de som sem precedentes, com um equilíbrio 
perfeito.

Aplicação SoundStudio

Ouça música exactamente como gosta. O 
SoundStudio fornece-lhe um controlo total 
sobre a sua música. Este permite-lhe mudar 
todos os aspectos do som, utilizando apenas o 
seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. 
Agora pode ajustar, adaptar e criar a 
experiência de som desejada e dar uma nova 
vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio 
também lhe permite ouvir milhares de 
estações de rádio da Internet em todo o 
mundo, alargando ainda mais a sua experiência 
musical.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 
áudio dos seus leitores multimédia portáteis. 
Além da vantagem de desfrutar da sua música 
favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a 
entrada de áudio é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.
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Destaques
Altifalante de base com Bluetooth®
Bluetooth® com conector Lightning, para iPod/iPhone/iPad, 30 W
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Compatível com iPad
• através do conector Lightning: iPad mini, iPad com 

ecrã Retina
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Compatibilidade com iPhone
• através do conector Lightning: iPhone 5
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Compatível com iPod
• através do conector Lightning: iPod nano de 7.ª 

geração, iPod touch de 5.ª geração
• via Bluetooth: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch 

de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod 
touch de 5.ª geração

Aplicação iPod/iPhone/iPad
• Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior

Som
• Potência de saída: 30 W RMS
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 2 woofers de gama total de 3"
• Melhoramento do altifalante: sistema de altifalantes 

de graves

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
• Versão Bluetooth: 2,1
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Telecomando

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 444 x 180 x 

167 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 513 x 225 x 

233 mm
• Peso do produto: 2,19 kg
• Peso incl. embalagem: 3,13 kg

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
•
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Especificações
Altifalante de base com Bluetooth®
Bluetooth® com conector Lightning, para iPod/iPhone/iPad, 30 W
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