
 

 

Philips
dokovací reproduktor 
s funkcí Bluetooth®

Bluetooth®
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone/iPad
30 W, nabíjecí baterie

DS8400
Naplňte svůj domov neuvěřitelně 

kvalitním zvukem, bezdrátově.
Dokovací reproduktor DS8400 poskytuje skvělý zvuk z iPodu/iPhonu/iPadu díky 
konektoru Lightning. Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Díky 
streamování Bluetooth a nabíjecí baterii můžete vychutnávat hudbu kdekoli, bezdrátově.

Výjimečný zvukový výkon
• SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
• Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
• Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů
• Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Rozšířená flexibilita a ovládání
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost
• Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru
• Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku



 Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během 
nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový 
konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo 
do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě 
vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během 
přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si 
nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími 
zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou 
chytré telefony, tablety nebo dokonce 
notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat 
svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke 
hře z reproduktoru a bezdrátově.

SoundCurve

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto 
dokovacího reproduktoru Philips vytváří 
vysoce efektivní akustickou strukturu pro 
reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost 
skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje 
vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a 
zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově 
čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Čistý digitální zvuk

Digitální technologie zpracování pro optimální 
kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci 
zvuku nesrovnatelnou s konvenčním 
analogovým zpracováním zvuku, které se 
používá v dokovacích přehrávačích 
využívajících analogový audio výstup z iPodu/
iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu 
iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech 
částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího 
odstupu signálu od šumu. Výsledkem je 
nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého 
zvuku.

Aplikace SoundStudio

Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě 
líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá 
ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje 
změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí 
iPhonu: slouží k tomu intuitivní a jednoduché 
ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, 
přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný 
zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené 
písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje 
poslech tisíců internetových rádiových stanic 
z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební 
zážitky.

Audio-in

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje 
přímé přehrávání audio obsahu z přenosných 
přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete 
vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné 
kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení 
přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť 
stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.
DS8400/10

Přednosti
Dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Bluetooth® s konektorem Lightning, pro iPod/iPhone/iPad, 30 W, nabíjecí baterie



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932
EAN: 87 12581 68759 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Kompatibilita s iPadem
• přes konektor Lightning: iPad mini, iPad s displejem 

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

Kompatibilita se zařízením iPhone
• přes konektor Lightning: iPhone 5
• přes Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Kompatibilita se iPodem
• přes konektor Lightning: iPod nano 7. generace, 

iPod touch 5. generace
• přes Bluetooth: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 
4. generace

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad
• Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější

Zvuk
• Výstupní výkon: 30 W (RMS)
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové 

reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: reproduktory 

s konstrukcí Bass Reflex

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Verze Bluetooth: 2,1
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový 

ovladač, Nabíjecí základna

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 444 x 180 x 167 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 513 x 225 x 233 mm
• Hmotnost výrobku: 2,805 kg
• Hmotnost včetně balení: 3,75 kg

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
• Typ baterie: Li-ion (vestavěná)
• Výdrž baterie: 5 h
•
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