
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

DS8500
Erakordne helikvaliteet ja stiil

Helist haaratud
Elegantne ja šikk Philipsi dokkimisega kõlar esitab teie iPhone'ist või iPodist hämmastavat 
heli tänu PureDigitali tehnoloogiale. Nautige täpseid, lähedusanduriga juhtimisseadmeid ja 
intuitiivselt kasutatavat pulti, mis täiendab kõlarite disaini ja viimistlust.

Erakordne helikvaliteet
• Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
• Optimaalne akustiline helitugevus sobib kõlarite nõuetega
• Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Šikk ja stiilne
• Sensuaalselt kaarjas tagakülg on elegantne ja aitab esitada täpset heli
• Suurepärane välimus dokitud iPodiga/iPhone'iga või ilma

Täpsed, intuitiivselt kasutatavad juhtimisseadmed
• Lähedusandur aktiveerib tagantvalgustusega juhtpaneeli
• Kaugjuhtimispult täiendab kõlarite disaini ja viimistlust
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



 Puhas digitaalne heli

Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia 
pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates 
dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-
helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat 
helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i 
digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis 
digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt 
parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult 
tasakaalus erakordselt hea heli.

Optimaalne akustiline helitugevus
Nutikas helidisain pakub teile parimat võimalikku 
bassiheli. Igale kesksagedusmagnetile eraldatud 
helitugevus sobib täiuslikult kõlari akustiliste 
nõuetega. Madalad toonid esitatakse sügavalt ja 
võimsalt, pakkudes tugevat ja külluslikku bassiheli.

Kaarjas tagakülg parema heli jaoks
Kaarja tagakülje puhtad jooned ja sensuaalsus pole 
kõigest kaunis – see loob ka akustiliselt tõhusama 
struktuuri. Läbimõeldud disainiga kaar muudab 
kõlarikorpuse jäigemaks, vähendades 
märkimisväärselt seesmist resonantsi, luues nii 
täpsemat ja loomulikumat heli. Võite nautida ilusa 
välimusega kõlareid ja erakordset heli.

Lähedusandur

Enamikul tippklassi heliseadmete ekraani saab välja 
lülitada, et muusikat täielikult nautida ja keskendada 
seadme võimsus heli esitusele. Lähedusanduri abil 
saate ka teie seda nautida. Eemalduge seadmest ja 
valgustatud nupud kustuvad automaatselt. Kui panete 
käe nuppude juurde, siis need süttivad, et saaksite 
oma muusikat lihtsalt juhtida.
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Esiletõstetud 
• Helisüsteem: Stereo • Peaseadme laius: 421 mm
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, 

Värviekraaniga iPod, iPod classic, iPod touch, iPod 
touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/
32 GB), iPod (5. põlvkond), iPod nano (1. 
põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. 
põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. 
põlvkond), iPod nano (6. põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio
• Tasuta allalaadimine App store'ist
• Ühilduvus: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, 

Pop, Rock, Jazz, Classic
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, 

Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto
• Üle 7000 Interneti-raadiojaama
• Kogu maailma ilmateade

Heliesitus
• Doki kaudu esitamise režiimid: Järgmine ja eelmine 

muusikapala, Esitamine ja peatamine

Heli

• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Väljundvõimsus: 2 x 15 W RMS

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
• Kõlarite võimendus: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Ühenduvus
• Aux-sisend

Mugavus
• Laadimisseade: iPhone, iPod

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: 3,5 mm stereosisendi kaabel, 

Toitejuhe
• Kaugjuhtimispult
• Muu: Kiirjuhend
• Garantii: Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed
• Kogukaal: 3,1 kg
• Pakendi sügavus: 158 mm
• Pakendi kõrgus: 220 mm
• Pakendi laius: 484 mm
• Kaal: 2,3 kg
• Peaseadme sügavus: 139 mm
• Peaseadme kõrgus: 158 mm
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