Philips
dockinghøjttaler med
Bluetooth®

Bluetooth®
med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
30 W, genopladeligt batteri

DS8400

Fyld dit hjem med fantastisk
lyd, trådløst
DS8400-dockinghøjttaleren giver dig fantastisk lyd fra din iPod/iPhone/iPad via Lightningstikket. Få mere ud af dine musik-, spil- og videooplevelser nu. Med Bluetooth-streaming
og genopladeligt batteri kan du nyde musik alle steder, trådløst.
Exceptionel lyd
• SoundCurve sikrer krystalklar lyd
• Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd
• Optimal akustisk lydstyrke, der matcher højttalernes krav
• Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse
Nyd din favoritmusik
• Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
• Lydindgang til bærbar musikafspilning
Avanceret fleksibilitet og betjening
• Trådløs musikstreaming via Bluetooth
• Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed
• Fjernbetjeningen passer til højttalerdesign og finish
• SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
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Vigtigste nyheder
Afspilning og opladning via Lightning

SoundCurve

SoundStudio-app

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din
iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du
skal bare sætte den direkte i højttalerens dock
for at afspille dine håndplukkede sange med
fremragende lyd. Enheden oplades også under
afspilningen, så du ikke skal være bekymret for,
at batteriet løber ud.

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på
denne Philips-dockinghøjttaler skaber en
højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse.
Den rene kurve forstærker
højttalerkabinettets stivhed og reducerer
drastisk intern resonans og eliminerer
vibration og forvrængning. Resultatet er
enestående krystalklar lyd fra forbløffende
smukke højttalere.

Få musik, som du kan lide det, lige nu.
SoundStudio lægger i den grad kontrollen over
musikken i dine hænder. Du får mulighed for at
ændre alt ved lyden udelukkende vha. din
iPhone med styrefunktioner, der er intuitive og
enkle. Nu kan du tænde, tilpasse og skabe den
ønskede lydoplevelse og give dine favoritsange
nyt liv. Med SoundStudio kan du også lytte til
tusindvis af internetradiostationer fra hele
verden og udvide din musikoplevelse endnu
mere.

Trådløs musikstreaming

Ren digital lyd

Lydindgang

Bluetooth er en trådløs
kommunikationsteknologi med kort
rækkevidde, der er både robust og
energibesparende. Teknologien gør det nemt
at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/
iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks.
smartphones, tablets eller endda bærbare
computere. Så kan du nemt og trådløst nyde
din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på
denne højttaler.

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi
giver langt bedre lyd end den almindelige
analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i
docking-afspillere, der anvender det analoge
lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle
iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og
anvende digital behandling alle steder i
kredsløbet opnås et langt højere signal/støjforhold. Resultatet er en enestående
lydkvalitet, der er i perfekt balance.

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for
direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne
nyde din yndlingsmusik i lydsystemets
overlegne lydkvalitet er lydindgangen også
yderst bekvem, da det eneste, du behøver at
gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til
lydsystemet.

DS8400/10

Dockinghøjttaler med Bluetooth®

Bluetooth® med Lightning-stik, til iPod/iPhone/iPad, 30 W, genopladeligt batteri

Specifikationer
iPad-kompatibilitet

• via Lightning-stik: iPad mini, iPad med Retinaskærm
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet

Højttalere

• Højttalerdrivere: 2 x 3" full range-basenheder
• Højttalerfunktioner: bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder

• via Lightning-stik: iPhone 5
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5

•
•
•
•

iPod-kompatibilitet

Tilbehør

• via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod
touch 5. generation
• via Bluetooth: iPod nano 7. generation, iPod touch
5. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch
4. generation

iPod/iPhone/iPad-app

• Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra
App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3
eller nyere

Lyd

• Udgangseffekt: 30 W RMS
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned

Bluetooth-profiler: A2DP
Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
Bluetooth-version: 2,1
Lydindgang (3,5 mm)

• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening,
Opladeenhed

Mål
•
•
•
•

Produktmål (B × D × H): 444 x 180 x 167 mm
Emballagemål (B x D x H): 513 x 225 x 233 mm
Produktvægt: 2,805 kg
Vægt inkl. emballage: 3,75 kg

Strøm

• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Batteritype: Li-ion (indbygget)
• Batterilevetid: 5 t
•
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