Philips
docking-luidspreker met
Bluetooth®

Bluetooth®
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
30 W, oplaadbare batterij

DS8400

Vul uw huis draadloos met
verbluffend geluid
De DS8400 docking-luidspreker zorgt voor geweldig geluid uit uw iPod/iPhone/iPad via de
Lightning-aansluiting. Beleef uw muziek, games en video's nog intenser. Met Bluetoothstreaming en de oplaadbare batterij kunt u overal en altijd draadloos naar muziek luisteren.
Uitzonderlijke geluidsprestaties
• SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
• Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
• Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker
• Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
Geniet van uw favoriete muziek
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
Geavanceerde flexibiliteit en bediening
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid
• De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker
• SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
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Kenmerken
Afspelen en opladen via Lightning

SoundCurve

SoundStudio-app

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw
iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe
Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat
rechtstreeks op de luidspreker om uw
uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af
te spelen. Het apparaat wordt ook snel
opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u
zich geen zorgen meer hoeft te maken over
een lege batterij.

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde
van deze Philips docking-luidspreker creëert
een zeer effectieve akoestische structuur voor
geluidsweergave. De ronding maakt de
luidsprekerkast sterker, vermindert de interne
resonantie en elimineert geluidstrillingen en vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder
geluid uit schitterende luidsprekers.

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort.
SoundStudio geeft u de controle over uw
muziek in de palm van uw handen. Hiermee
past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met
eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen.
Nu kunt u het gewenste geluid tot in details
instellen en uw favoriete nummers opnieuw
tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt
u ook luisteren naar duizenden
internetradiozenders over de hele wereld,
waardoor uw muziekervaring nog verder
wordt verbreed.

Zuiver, digitaal geluid
Draadloos muziek streamen

Audio-ingang

Bluetooth is een draadloze
communicatietechnologie met een kort bereik,
die zowel robuust als energiezuinig is. De
technologie maakt een eenvoudige draadloze
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en
andere Bluetooth-apparaten, zoals
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo
luistert u eenvoudig en draadloos naar uw
favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van
video's of games via deze luidspreker.

De geavanceerde zuivere, digitale
verwerkingstechnologie levert bijzonder
superieure geluidsprestaties in vergelijking met
de conventionele analoge geluidstechnologie
die wordt gebruikt in dockspelers voor de
analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De
signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger
met de digitale audio-uitgang op de iPod/
iPhone en digitale verwerking op elk niveau van
het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard,
helder geluid dat perfect in balans is.

Met de audio-in-connectiviteit kunt u
muziekbestanden direct vanaf draagbare
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van
uw favoriete muziek in de superieure
geluidskwaliteit die het audiosysteem levert.
De audio-ingang is bovendien zeer handig
omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar
op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
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Specificaties
iPad-compatibiliteit

Luidsprekers

Compatibiliteit iPhone

Connectiviteit

• via Lightning-aansluiting: iPad mini, iPad met Retinascherm
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4
• via Lightning-aansluiting: iPhone 5
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5

Compatibiliteit iPod

• via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie,
iPod touch 5e generatie
• via Bluetooth: iPod nano 7e generatie, iPod touch
5e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch
4e generatie

iPod/iPhone/iPad-app

• Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf
App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of
hoger

Geluid

• Uitgangsvermogen: 30 W RMS
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
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• Luidsprekerdrivers: 2 x 3 inch full-range woofers
• Luidsprekerverbetering: Bass Reflexluidsprekersysteem
•
•
•
•

Bluetooth-profielen: A2DP
Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
Bluetooth-versie: 2,1
Audio-ingang (3,5 mm)

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer,
Afstandsbediening, Oplaadstation

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 444 x 180 x 167 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 513 x 225 x 233
mm
• Gewicht van het product: 2,805 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 3,75 kg

Vermogen

• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Levensduur batterij: 5 u
•
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