
 

 

Philips
dokovací reproduktor 
s funkciou Bluetooth®

Bluetooth®
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone/iPad
30 W

DS8300
Naplňte svoj domov neuveriteľným 

zvukom bezdrôtovo
Reproduktor s dokovacou stanicou DS8300 prináša cez konektor Lightning úžasný zvuk zo 
zariadenia iPod/iPhone/iPad. Doprajte si intenzívnejší zážitok z hudby, hier aj videa. Vďaka 
prenosu zvuku cez Bluetooth si môžete vychutnať skvelý zvuk kdekoľvek v miestnosti.

Výnimočná kvalita zvuku
• SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
• Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
• Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov
• Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Rozšírená flexibilita a ovládanie
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
• Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov
• Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku



 Prehrávanie a nabíjanie cez konektor 
Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas 
nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou 
nového konektora Lightning! Stačí vložiť 
zariadenie priamo do dokovacej stanice na 
reproduktore a môžete prehrávať svoje 
najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše 
zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, 
takže sa počas počúvania nemusíte obávať o 
kapacitu batérie.

Bezdrôtový prenos hudby

Bluetooth je technológia bezdrôtovej 
komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je 
spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto 
technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové 
pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad 
alebo iným zariadeniam s technológiou 
Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť 
svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

SoundCurve

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt 
tohto reproduktora Philips s dokovacou 
stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú 
štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne 
tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky 
reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú 
rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia 
zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci 
krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzerajúcich 
reproduktorov.

Plne digitálny zvuk

Zdokonalená, plne digitálna technológia na 
spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší 
zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou 
analógovou technológiou na spracovanie 
zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s 
dokom využívajúcich analógový zvukový výstup 
zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny 
zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v 
každej fáze obvodu používa digitálne 
spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup 
signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne 
čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Aplikácia SoundStudio

Prehrávajte hudbu tak, ako ju máte radi. S 
aplikáciou SoundStudio máte ovládanie hudby 
priamo vo svojich rukách. Každý aspekt zvuku 
môžete zmeniť priamo vo svojom iPhone 
pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú 
jednoduché a intuitívne. Teraz môžete 
vylaďovať a prispôsobovať nastavenia a 
vytvoriť tak hudobný zážitok presne podľa 
svojich predstáv, čím vdýchnete svojim 
obľúbeným skladbám nový život. Aplikácia 
SoundStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého 
sveta, čím ešte viac obohatíte svoj hudobný 
život.

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu 
umožňuje priame prehrávanie súborov z 
prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že 
vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu 
aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.
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Hlavné prvky
Dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®
Bluetooth® s konektorom Lightning, pre iPod/iPhone/iPad, 30 W
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Kompatibilita so zariadením iPad
• cez konektor Lightning: iPad mini, iPad s displejom 

Retina
• cez Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Kompatibilita s iPhone
• cez konektor Lightning: iPhone 5
• cez Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Kompatibilita s iPod
• cez konektor Lightning: iPod nano 7. generácie, 

iPod touch 5. generácie
• cez Bluetooth: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

3. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod touch 
5. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad
• Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie 

z obchodu App Store
• Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so 

systémom iOS 4.3 alebo novším

Zvuk
• Výstupný výkon: 30 W RMS
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové 

stredové reproduktory
• Zdokonalenie reproduktora: systém 

reproduktorov Bass Reflex

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP
• Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Diaľkové ovládanie

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 444 x 180 x 167 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 513 x 225 x 233 mm
• Hmotnosť výrobku: 2,19 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 3,13 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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Technické údaje
Dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®
Bluetooth® s konektorom Lightning, pre iPod/iPhone/iPad, 30 W
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