
 

 

Philips
тонколона за поставяне с 
Bluetooth®

Bluetooth®
със съединител Lightning
за iPod/iPhone/iPad
30 W, акумулаторна батерия

DS8400
Изпълнете дома си с невероятен 

звук, безжично
Тонколоната за поставяне DS8400 възпроизвежда чудесен звук от iPod/iPhone/iPad през 

съединителя Lightning. Подарете си още по-добро забавление с вашата музика, игри и видео. С 

поточното възпроизвеждане чрез Bluetooth и акумулаторната батерия можете да се 

наслаждавате на музиката навсякъде, безжично.

Изключителен звук
• SoundCurve за превъзходен кристално чист звук
• Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук
• Оптимална акустична сила на звука, която отговаря на изискванията на тонколоните
• Прецизно настроени тръбни баси за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати баси

Слушайте любимата си музика
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Авангардни гъвкавост и управление
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост
• Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
• Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука



 Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, 
докато зареждате своя iPod/iPhone/iPad, с 
новия съединител Lightning! Просто го 
поставете директно върху тонколоната, за 
да възпроизвеждате избраните от вас 
мелодии с превъзходен звук. Освен това тя 
зарежда устройството бързо, докато свири, 
за да не се притеснявате, че батерията му 
ще се изтощи.

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тя осигурява лесна безжична 
връзка с iPod/iPhone/iPad или други 
Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на 
звука от филмите и игрите безжично и 
лесно – с тази тонколона.

SoundCurve

Прецизно проектираният извит заден капак 
на тази тонколона за поставяне Philips 
създава високо ефективна акустична 
структура за възпроизвеждане на звука. Тази 
елегантна извивка подсилва здравината на 
кутията на тонколоната, намалява 
значително вътрешния резонанс и премахва 
вибрациите и изкривяванията на звука. 
Можете да се наслаждавате на превъзходен 
кристално чист звук от тази тонколона с 
главозамайващ дизайн.

Изцяло цифров звук

Авангардната, изцяло цифрова технология 
за обработка на звука осигурява значително 
по-добри звукови характеристики в 
сравнение с обикновената аналогова 
технология на плейърите с поставка, 
използващи аналоговия аудио изход на iPod 
или iPhone. С приемане на цифровия аудио 
изход на iPod или iPhone и използване на 
цифрова обработка във всяка фаза на 
веригата се постига много по-високо 
съотношение на сигнал спрямо шум. 
Резултатът е ненадмината и идеално 
балансирана чистота на звука.

Приложение SoundStudio

Сега можете да слушате музиката точно 
така, както ви харесва. SoundStudio ви дава 
пълен контрол върху вашата музика. С него 
можете да променяте всеки аспект на звука, 
като използвате само вашия iPhone, 
интуитивно и лесно. Можете да избирате и 
променяте звученето на любимите си 
парчета, да създавате уникални звукови 
изживявания и да вдъхнете нов живот на 
любимите си мелодии. Освен това, 
SoundStudio позволява да слушате хиляди 
интернет радиостанции от цял свят – за 
още по-пълно удоволствие от музиката.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си 
музика с превъзходно качество на звука от 
аудио системата, Аудио входът е и 
изключително удобен, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
портативния си MP3 плейър в аудио 
системата.
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Съвместимост с iPad
• чрез съединителя Lightning: iPad mini, iPad с 

Retina дисплей
• чрез Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Съвместимост с iPhone
• чрез съединителя Lightning: iPhone 5
• чрез Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Съвместимост с iPod
• чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо 
поколение, iPod touch 5-то поколение

• чрез Bluetooth: iPod nano 7-мо поколение, iPod 
touch 5-то поколение, iPod touch 3-то 
поколение, iPod touch 4-то поколение

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: SoundStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

Звук
• Изходна мощност: 30 W RMS
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" 

широколентови басови високоговорители
• Подобрен високоговорител: система 
басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP
• Обхват на Bluetooth: пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Версия на Bluetooth: 2.1
• Аудио вход (3,5 мм)

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Дистанционно управление, Основа за 
зареждане

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 444 x 180 x 

167 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 513 x 225 x 

233 мм
• Тегло на изделието: 2,805 кг
• Тегло вкл. опаковката: 3,75 кг

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
• Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
• Живот на батерията: 5 ч
•
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