
 

 

Philips
Bluetooth®-os dokkolós 
hangsugárzó

Bluetooth®-os
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
30 W, akkumulátoros

DS8400
Töltse be otthonát hihetetlen minőségű 

hanggal, vezeték nélkül
A DS8400 dokkolós hangsugárzó Lightning csatlakozón keresztül nagyszerű hangzást biztosít iPod/
iPhone/iPad készülékéről. Hozzon ki most többet a zenehallgatásból, játékból és filmnézésből. 
Bluetooth adatátvitellel és akkumulátorral bárhol élvezheti a zenét, vezeték nélkül.

Kivételes hangteljesítmény
• SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében
• Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
• A hangsugárzó igényeinek megfelelő, optimális akusztikus térfogat
• Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért

Élvezze kedvenc zenéjét
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz

Továbbfejlesztett rugalmasság és vezérlés
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért
• A távvezérlő illik a hangsugárzó kialakításához
• SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning 
csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa 
készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és 
máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott 
dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. 
Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a 
készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

SoundCurve

A Philips dokkolós hangsugárzó gondos 
tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai 
szempontból kiváló hatékonyságú 
hangvisszaadást biztosít. A gondosan 
megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz 
merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a 
belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és 
a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú 
hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű 
hangsugárzók.

Valódi digitális hangzás

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó 
technológia a dokkolt lejátszókban található 
hagyományos analóg hangfeldolgozó 
technológiánál - amely egy iPod/iPhone 
készülék analóg audiokimenetét használja - 
jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az 
iPod/iPhone digitális audiokimenetének 
használatával, és így az egész folyamat 
digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony 
érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen 
kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

SoundStudio alkalmazás

Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A 
SoundStudio révén a zene szabályozása teljes 
egészében az Ön kezében van. Segítségével a 
hang minden beállítását módosíthatja az iPhone 
készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel. 
Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve 
hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új 
életre keltheti kedvenc zeneszámait. A 
SoundStudio segítségével internetes 
rádióállomások ezreit hallgathatja a világ 
minden tájáról, és még több zenei élményt 
élhet át.

Audio-in bemenet

Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé 
teszi a hordozható médialejátszók 
audiobemeneti tartalmának közvetlen 
lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által 
biztosított kiváló minőségben élvezheti 
kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.
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Bluetooth®-os Lightning csatlakozóval, iPod/iPhone/iPad készülékhez, 30 W, akkumulátoros
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iPad kompatibilitás
• Lightning csatlakozón keresztül: iPad mini, Retina 

kijelzős iPad
• Bluetooth segítségével: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 

4

iPhone kompatibilitás
• Lightning csatlakozón keresztül: iPhone 5
• Bluetooth segítségével: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod kompatibilitás
• Lightning csatlakozón keresztül: iPod nano 7. 

generáció, iPod touch 5. generáció
• Bluetooth segítségével: iPod nano 7. generáció, 

iPod touch 5. generáció, 3. generációs iPod touch, 
4. generációs iPod touch

iPod/iPhone/iPad alkalmazás
• Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 30 W RMS
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• Hangszórók: 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
• Továbbfejlesztett hangszórók: bass reflex 

hangszórórendszer

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP
• Bluetooth tartomány: hatótávolság: 10 méter
• Bluetooth verzió: 2.1
• Audiobemenet (3,5 mm)

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Távvezérlő, Töltőalap

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 444 x 180 x 

167 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 513 x 

225 x 233 mm
• Termék tömege: 2,805 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 3,75 kg

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkumulátor típusa: Li-ion (beépített)
• Akku lemerülési ideje: 5 óra
•
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