Philips Fidelio
Telakointikaiutin

DS8500

Erinomainen äänenlaatu ja muotoilu
Hulluna ääneen
Tyylikäs Philips Fidelio -telakointikaiutin toistaa iPhonen/iPodin äänet laadukkaasti
PureDigital-tekniikalla. Hallintaa parantavat etäisyyden tunnistin ja intuitiivinen
kaukosäädin, joka mukailee kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä.
Erinomainen äänenlaatu
• PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
• Optimaalinen äänenvoimakkuus vastaa kaiuttimien vaatimuksia
• Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
Tyylikäs ja klassinen
• Tyylikkään kaareva taustapuoli parantaa ääntä
• Upea ulkoasu, iPhone/iPod telakoitavissa
Intuitiivinen kaukosäädin
• Etäisyyden tunnistin taustavalaistun ohjauspaneelin aktivointiin
• Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä
• Ilmaisen Fidelio-sovelluksen avulla löydät ja jaat musiikkia ja muita toimintoja
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Telakointikaiutin

Tekniset tiedot
iPhone-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, Värinäytöllinen
iPod, iPod classic, iPod touch, iPod touch, 2.
sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt,
iPod, 5. sukupolvi, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod
nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod
nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod
nano, 6. sukupolvi

iPod/iPhone-sovellus

• Maksuton lataus sovelluskaupasta
• Sovelluksen nimi: Fidelio
• Yhteensopivuus: Fidelio-telakointikaiutin, iPhone
OS 3.0, iPhone OS 4
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston
ohjaimet
• Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB,
DSC-Normaali,Pop,Rock,Jazz,Klassinen
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin, herää
musiikkiin, herää luonnon ääniin, herää valokuviin
• Yli 7 000 Internet-radioasemaa
• Maailmanlaajuinen sääennuste

Äänen toisto

• Telakointitoistotilat: seuraava ja edellinen kappale,
toisto ja keskeytys

Ääni

• Äänentoistojärjestelmä: stereo

Kohokohdat
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 2 x 15 W RMS

PureDigital-ääni

• Aux-tulo

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä
merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen
äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään
telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen
analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee
merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen
digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka
vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä,
tasapainoinen ääni.

Käytön mukavuus

Optimaalinen äänenvoimakkuus

Kaiuttimet

• Kaiutinelementit: Kaksi 3 tuuman tehokasta
subwooferia
• Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät

• Latauslaite: iPhone, iPod

Virta

• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet

• Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo),
virtajohto
• Kaukosäädin
• Muuta: Pikaopas
• Takuu: Takuutodistus, Maailmanlaajuinen
takuuvihko

Mitat
•
•
•
•
•
•
•
•

Kokonaispaino: 3,1 kg
Pakkauksen syvyys: 158 mm
Pakkauksen korkeus: 220 mm
Pakkauksen leveys: 484 mm
Paino: 2,3 kg
Päälaitteen syvyys: 139 mm
Päälaitteen korkeus: 158 mm
Päälaitteen leveys: 421 mm

Älykäs äänisuunnittelu takaa parhaan mahdollisen
bassotoiston. Kullekin keskialueen kaiutinelementille
varattu äänenvoimakkuus vastaa sen äänivaatimuksia
täydellisesti. Matalat äänet toistuvat täyteläisinä ja
voimakkaina.

Kaareva taustapuoli parantaa ääntä

Kaarevan takakannen puhtaat linjat näyttävät upeilta
ja tehostavat äänentoistoa. Huolellisesti muotoiltu
kaari lisää kaiutinkotelon jäykkyyttä, mikä vähentää
sisäistä resonanssia merkittävästi ja takaa tarkan ja
luonnollisen äänentoiston. Saat sekä kauniit
kaiuttimet että verrattoman äänen.

Etäisyyden tunnistin

•

Useimmissa huippuluokan äänentoistolaitteissa
näytön voi sammuttaa musiikkielämyksen
vahvistamiseksi ja tehon keskittämiseksi
äänentoistoon. Tämä onnistuu etäisyyden
tunnistimen avulla. Kun siirryt kauemmas, valaistut
toimintopainikkeet himmenevät automaattisesti.
Kun kätesi lähestyy laitetta, toimintopainikkeet
syttyvät, jotta voit hallita musiikkia kätevästi.
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