
 

 

Philips
ηχείο σύνδεσης με 
Bluetooth®

Bluetooth®
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone/iPad
30 W, επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία

DS8400
Γεμίστε το σπίτι σας με εκπληκτικό 

ήχο - ασύρματα
Το ηχείο σύνδεσης DS8400 παράγει εκπληκτικό ήχο από iPod/iPhone/iPad, μέσω της υποδοχής 

Lightning. Απολαύστε περισσότερο τη μουσική σας, τα παιχνίδια και τα βίντεο. Με τη μετάδοση 

Bluetooth και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορείτε να ακούτε κορυφαίο ήχο παντού, 

ασύρματα.

Εξαιρετική απόδοση ήχου
• SoundCurve για αξεπέραστο κρυστάλλινο ήχο
• Τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας, για απόλυτα καθαρό ήχο
• Βελτιωμένη ακουστική ένταση ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις των ηχείων
• Οδηγοί μπάσων ακριβείας για βαθιά, σφιχτή αναπαραγωγή μπάσων

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Προηγμένη ευελιξία και έλεγχος
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ακόμη καλύτερη φορητότητα
• Το τηλεχειριστήριο συμπληρώνει τη σχεδίαση και το φινίρισμα του ηχείου
• Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου



 Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση 
μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ 
φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας 
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή 
σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη 
συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα 
μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή 
σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την 
μπαταρία σας.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι 
ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά 
αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια 
ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή 
με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως 
smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το 
αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα 
παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό 
το ηχείο.

SoundCurve

Το προσεκτικά σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα 
αυτού του ηχείου Philips δημιουργεί μια 
ιδιαίτερα αποτελεσματική ακουστική δομή 
για αναπαραγωγή ήχου. Η καθαρές γραμμές 
του ενισχύουν την αντοχή του περιβλήματος 
του ηχείου, μειώνοντας δραστικά την 
εσωτερική αντήχηση και εξαλείφοντας τις 
δονήσεις και την παραμόρφωση του ήχου. 
Απολαμβάνετε αξεπέραστο, κρυστάλλινο 
ήχο από ηχεία εντυπωσιακής εμφάνισης.

Καθαρός ψηφιακός ήχος

Η εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακής 
επεξεργασίας ήχου προσφέρει απόδοση 
πολύ ανώτερη από τη συμβατική τεχνολογία 
αναλογικής επεξεργασίας που διαθέτουν οι 
συσκευές σύνδεσης, οι οποίες 
χρησιμοποιούν την αναλογική έξοδο ήχου 
ενός iPod ή ενός iPhone. Αξιοποιώντας την 
έξοδο ψηφιακού ήχου από iPod ή iPhone και 
εφαρμόζοντας ψηφιακή επεξεργασία σε 
κάθε στάδιο του κυκλώματος, παράγεται 
πολύ μεγαλύτερος λόγος σήματος προς 
θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι ασύγκριτα 
καθαρός ήχος με άψογη ισορροπία.

Εφαρμογή SoundStudio

Απολαύστε τη μουσική όπως σας αρέσει. Με 
το SoundStudio, παίρνετε κυριολεκτικά τον 
έλεγχο της μουσικής στα χέρια σας, καθώς 
σας επιτρέπει να προσαρμόσετε 
οποιαδήποτε ρύθμιση ήχου με πανέξυπνα 
και απλά στοιχεία ελέγχου μέσω του iPhone 
σας. Τώρα, μπορείτε να "κόβετε και να 
ράβετε" την ηχητική εμπειρία στα μέτρα σας 
και να δώσετε στα αγαπημένα σας 
τραγούδια μια νέα διάσταση. Ακόμα, το 
SoundStudio σάς δίνει τη δυνατότητα να 
διευρύνετε τους μουσικούς σας ορίζοντες 
ακόμα περισσότερο, ακούγοντας χιλιάδες 
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
από ολόκληρο τον κόσμο.

Είσοδος ήχου

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου 
απευθείας από φορητά media player. Εκτός 
από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη 
ποιότητα ήχου που προσφέρει το 
ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης 
εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
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Συμβατότητα με iPad
• μέσω υποδοχής Lightning: iPad mini, iPad με 
οθόνη Retina

• μέσω Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Συμβατότητα με iPhone
• μέσω υποδοχής Lightning: iPhone 5
• μέσω Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

Συμβατότητα με iPod
• μέσω υποδοχής Lightning: iPod nano 7ης γενιάς, 

iPod touch 5ης γενιάς
• μέσω Bluetooth: iPod nano 7ης γενιάς, iPod touch 

5ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης 
γενιάς

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad
• Όνομα εφαρμογής: SoundStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3 
ή μεταγενέστερης έκδοσης

Ήχος
• Ισχύς: 30 W RMS
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"
• Βελτίωση ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. (30 πόδια)
• Έκδοση Bluetooth: 2,1
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Τηλεχειριστήριο, Βάση φόρτισης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 444 x 180 x 

167 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 513 x 225 x 

233 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 2,805 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 3,75 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου 

(ενσωματωμένη)
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5 ώρ.
•
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