
 

 

Philips
тонколона за поставяне

DS8500
Изключително качество на звука и стил

Завладяващ звук
Елегантната и шикозна тонколона за поставяне Philips дава зашеметяващ звук от iPhone или iPod 

с технологията PureDigital. Усъвършенстваното авангардно управление със сензор за близост и 

интуитивно дистанционно управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната.

Изключителен звук
• Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук
• Оптимална акустична сила на звука, която отговаря на изискванията на тонколоните
• Прецизно настроени тръбни баси за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати баси
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Елегантен и изящен
• Красиво извита задна страна за елегантност и прецизен звук
• Превъзходен външен вид с или без поставен iPod/iPhone

Авангардно интуитивно управление
• Сензор за близост, който включва фоновото осветление на панела за управление
• Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
• Търсене и споделяне на музика и много други функции с приложението DockStudio



 Изцяло цифров звук

Авангардната, изцяло цифрова технология за 
обработка на звука осигурява значително по-
добри звукови характеристики в сравнение с 
обикновената аналогова технология на 
плейърите с поставка, използващи аналоговия 
аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на 
цифровия аудио изход на iPod или iPhone и 
използване на цифрова обработка във всяка фаза 
на веригата се постига много по-високо 
съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е 
ненадмината и идеално балансирана чистота на 
звука.

Оптимална акустична сила на звука
Интелигентният звуков дизайн ви дава най-
доброто възможно възпроизвеждане на басите. 
Акустичната сила на звука, предназначена за всяка 
мембрана със среден обхват, съответства 
идеално на нейните акустични изисквания. 
Ниските тонове са дълбоки и стегнати, което 
дава силни и богати баси.

Извита задна страна за по-добър звук
Изчистените линии и красотата на извития заден 
капак не само изглеждат прекрасно, но и създават 
по-ефективна акустична структура. Прецизно 
проектираната извивка подсилва твърдостта на 
кутията на тонколоната, като намалява в голяма 
степен вътрешния резонанс и дава по-прецизно и 
естествено възпроизвеждане на звука. Ще се 
наслаждавате както на прекрасно изглеждащи 
тонколони, така и на удивителен звук.

Сензор за близост

Повечето висококачествени уреди за меломани 
дават възможност за изключване на дисплея с цел 
пълно наслаждение от музиката и за насочване на 
мощността към възпроизвеждането на звук. Със 
сензора за близост и вие можете да ползвате тази 
функция. Отдалечете се и осветените 
функционални бутони автоматично се 
затъмняват. Когато ръката ви се приближи, 
функционалните бутони светват, за да можете да 
управлявате музиката си без притеснение.
DS8500/12

Акценти
• Звукова система: стерео
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветен 
дисплей, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 
GB, iPod 5-то поколение, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 
3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 
nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение

Приложение за iPod/iPhone
• Име на приложението: DockStudio
• Безплатно изтегляне от магазина за приложения
• Съвместимост: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, 
DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, 
Класическа

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
таймер за заспиване, събуждане с музика, 
събуждане със звуци от природата, събуждане 
със снимка

• 7000+ интернет радиостанции
• Прогноза за времето по света

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: следваща и предишна песен, 
изпълнение и пауза

Звук

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 2 x 15 W RMS

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" 
широколентови басови високоговорители

• Подобрен високоговорител: система 
басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX)

Удобство
• Зарядно устройство: iPhone, iPod

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz

Аксесоари
• Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, 
захранващ кабел

• Дистанционно управление
• Други: Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Гаранционна карта, Международна 
гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 3.1 кг
• Дълбочина на опаковката: 158 мм
• Височина на опаковката: 220 мм
• Ширина на опаковката: 484 мм
• Тегло: 2,3 кг
• Дълбочина на главния блок: 139 мм
• Височина на главния блок: 158 мм
• Ширина на главния блок: 421 мм
•
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