
 

 

Philips
dokstacijas skaļruņi

DS8500
Nepārspējama skaņas kvalitāte un stils

Pārņemti ar skaņu
Elegantie Philips dokstacijas skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu no jūsu iPhone/iPod ar 
PureDigital tehnoloģiju. Izbaudiet uzlabotu vadību ar attāluma sensoru un intuitīvu 
tālvadības pulti, kas papildina skaļruņu dizainu un apdari.

Neatkārtojams skaņas izpildījums
• PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
• Optimāls akustiskais skaļums, kas atbilst skaļruņu prasībām
• Precīzi noregulēts zemās frekvences skaņas kanāls dziļas un izteiktas zemās frekvences skaņas 

atveidei
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Smalks un klasisks
• Viegla izliekta forma elegancei un precīzam skanējumam
• Lielisks izskats ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone vai bez tā

Uzlabota intuitīva kontrole
• Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmugurgaismojumu
• Tālvadības pults papildina skaļruņa dizainu un apdari
• Atklājiet un koplietojiet mūziku, kā arī daudz citu funkciju, izmantojot DockStudio 

lietojumprogrammu



 PureDigital skaņa

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija 
nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu 
salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes 
tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, 
kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/
iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un 
visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek 
panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. 
Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir 
perfektā līdzsvarā.

Optimāls skaļums
Vieds skaņas dizains sniedz iespējami labāko zemās 
frekvences skaņas atveidi. Katram vidējā diapazona 
skaļrunim piešķirtais akustiskais skaļums perfekti 
atbilst tā akustiskajām prasībām. Zemie toņi tiek 
atveidoti dzidri un izjusti, kas nodrošina spēcīgu un 
bagātīgu zemās frekvences skaņu.

Izliekta forma labākam skanējumam
Tīras līnijas un izliektā aizmugures vāka elegantā 
forma ne tikai izskatās satriecoši, bet arī rada 
efektīvāku akustiku. Rūpīgi izstrādātais izliekums 
palielina skaļruņa korpusa stingrumu, būtiski 
samazinot iekšējo rezonansi un radot precīzāku un 
dabiskāku skanējumu. Jūs priecāsieties gan par 
lielisko skaļruņu izskatu, gan satriecošo skaņu.

Bezkontakta sensors

Vairums augstākās kategorijas audiofīlo ierīču ļauj 
displejam izslēgties, lai mūzikas baudījums būtu 
pilnīgs, novirzot enerģiju skaņas reproducēšanai. Ar 
bezkontakta sensora funkciju jūs varat baudīt arī šo 
priekšrocību. Paejiet nost no ierīces, un izgaismotie 
funkciju taustiņi automātiski nodziest. Tuvinot roku, 
funkciju taustiņi atkal iedegas, un jūs varat kontrolēt 
mūziku bez lieka satraukuma.
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Izceltie produkti
• Skaņu sistēma: stereo • Ierīces platums: 421 mm
•

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod mini, iPod ar krāsu displeju, 

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

iPod/iPhone lietojumprogramma
• Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
• Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
• Atskaņošana: albuma/celiņu navigācija, 

atskaņošanas kontrole
• Skaņas iestatījumi: 5 joslu ekvalaizers, DBB, DSC – 

standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika
• Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs
• Modinātāja signāls: daudzi modinātāja signāli, 

izslēgšanās taimeris, mostieties, klausoties mūziku, 
mostieties, klausoties dabas skaņās, mostieties, 
aplūkojot fotoattēlu

• 7000+ interneta radiostacijas
• Pasaules laika prognoze

Audio atskaņošana
• Dokstacijas atskaņošanas režīmi: nākamais un 

iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt

Skaņa

• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 2 x 15 W RMS

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 2 x 3 collu pilna diapazona 

zemfrekvenču skaļruņi
• Skaļruņa pastiprinājums: Zemfrekvences skaņu 

atstarojoša skaļruņu sistēma

Savienojamība
• Aux ieeja

Lietošanas komforts
• Uzlādes ierīce: iPhone, iPod

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas 

kabelis, strāvas vads
• Tālvadības pults
• Citi: Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Garantijas sertifikāts, Vispasaules 

garantijas buklets

Izmēri
• Bruto svars: 3,1 kg
• Iesaiņojuma dziļums: 158 mm
• Iesaiņojuma augstums: 220 mm
• Iesaiņojuma platums: 484 mm
• Svars: 2,3 kg
• Ierīces dziļums: 139 mm
• Ierīces augstums: 158 mm
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