
 

 

Philips
dockningshögtalare med 
Bluetooth®

Bluetooth®
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
30 W, laddningsbart batteri

DS8400
Fyll hemmet med otroligt, 

trådlöst ljud
Med DS8400-dockningshögtalaren får du enastående ljud från din iPod/iPhone/iPad via Lightning-
anslutningen. Få bättre upplevelser av musik, spel och video nu. Med Bluetooth-strömning och det 
laddningsbara batteriet kan du njuta av bra, trådlöst ljud oavsett var i rummet du befinner dig.

Exceptionella ljudprestanda
• SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
• Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
• Optimal akustisk volym som matchar högtalarkraven
• Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning

Lyssna på din favoritmusik
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Avancerad flexibilitet och kontroll
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet
• Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen
• SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar 
iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-
kontakten! Docka den bara direkt på 
högtalaren för att spela upp utvalda låtar med 
fantastiskt ljud. Den laddar även enheten 
medan musiken spelas upp, så du behöver inte 
oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation för korta avstånd som är både 
stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel 
trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller 
andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, 
surfplattor och till och med bärbara datorer så 
att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, 
filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

SoundCurve

Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på 
den här dockningshögtalaren från Philips ger en 
mycket effektiv akustisk struktur för 
ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör 
högtalarkabinettet fastare, vilket minskar 
resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det 
resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. 
Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud 
från förbluffande snygga högtalare.

Äkta digitalt ljud

Den avancerade, digitala 
ljudbearbetningstekniken erbjuder markant 
överlägsna ljudprestanda jämfört med den 
traditionella analoga ljudbearbetningstekniken 
som finns i dockade spelare som använder 
analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom 
att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala 
ljudutgångar och använda en digital bearbetning 
för varje steg i kretsen kan ett mycket högre 
signal/brusförhållande produceras. Resultatet 
är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

SoundStudio-app

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med 
SoundStudio får du kontrollen över din musik. 
Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med 
hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och 
enkla kontroller. Nu kan du ändra, skräddarsy 
och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att 
dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio 
kan du även lyssna på tusentals 
webbradiokanaler från hela världen och få en 
ännu bredare musikupplevelse.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är 
ljudingången mycket praktisk eftersom du bara 
behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till 
ljudsystemet.
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iPad-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: iPad mini, iPad med 

Retina-skärm
• via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: iPhone 5
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5

iPod-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod 

Nano, 5:e generationens iPod Touch
• via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch, iPod touch, 3:e 
generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPod-/iPhone-/iPad-app
• App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller senare

Ljud
• Uteffekt: 30 W RMS
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Högtalarelement: 2 x 3 tums fullregisterwoofer
• Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m
• Bluetooth-version: 2.1
• Ljudingång (3,5 mm)

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 

Laddningsenhet

Mått
• Produktmått (B x D x H): 444 x 180 x 167 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 

513 x 225 x 233 mm
• Produktvikt: 2,805 kg
• Vikt inkl. förpackning: 3,75 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
• Batteriets livslängd: 5 tim
•
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