
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

DS8500
Išskirtinė garso kokybė ir stilius

Sužavėti garsų
Elegantiškas ir prašmatnus „Philips“ garsiakalbis, kuriame naudojama „PureDigital“ technologija, 
užtikrina puikų garsą iš „iPhone“ / „iPod“. Bus malonu naudoti pažangią reguliavimo sistemą su 
artumo jutikliu ir intuityvų nuotolinio valdymo pultelį, derantį prie garsiakalbio dizaino ir apdailos.

Išskirtinė garso kokybė
• „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
• Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Puiki aukščiausios klasės išvaizda
• Išlenkta galinė sienelė suteikia elegancijos ir pagerina skambėjimą
• Puikiai atrodo ir prijungus, ir neprijungus prie „iPod/iPhone“

Pažangus intuityvus valdymas
• Artumo daviklis fono apšvietimo valdymo panelių aktyvavimui
• Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos
• Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti 

daug kitų funkcijų



 „Pure Digital“ garsas

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija 
užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su 
įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo 
technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose 
grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ 
/ „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės 
stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę 
garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, 
sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo 
santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir 
tobulas balansas.

Optimalus akustinis tūris
Išmanus garso dizainas – geriausias žemųjų dažnių 
atkūrimas. Akustinis garsas, priderintas prie 
kiekvieno vidutinių dažnių garsiakalbio, puikiai 
atitinka akustinius reikalavimus. Žemi tonai yra gilūs 
ir sutelkti, todėl perteikia stiprius ir sodrius 
žemuosius dažnius.

Lenkta galinė sienelė geriau perteikia 
garsą
Aiškios linijos ir išlenktos galinės sienelės elegancija 
ne tik puikiai atrodo – tai sukuria ir efektyvesnę 
akustinę konstrukciją. Rūpestingai suprojektuotas 
išlenkimas padidina kolonėlės korpuso tvirtumą, 
sumažina vidinius rezonansus ir užtikrina tikslesnį ir 
natūralesnį garso atkūrimą. Galėsite mėgautis tiek 
puikia garsiakalbių išvaizda, tiek įspūdingu garsu.

Artumo jutiklis

Dauguma aukštos kokybės audiofilų prietaisų išjungia 
ekraną – kad galėtumėte mėgautis muzika, o energija 
yra sutelkiama garso atkūrimui. Naudodamiesi 
artumo daviklio funkcija, galite tuo mėgautis taip pat. 
Paėjus toliau, apšviesti funkciniai mygtukai 
automatiškai pritemsta. Kai ranka priartėja arčiau, 
užsidega funkciniai mygtukai, todėl be jokio vargo 
galite valdyti savo muziką.
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Ypatybės
• Garso sistema: stereo • Pagrindinio įrenginio plotis: 421 mm
•

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod mini”, „iPod“ su 

spalvotu ekranu, „iPod Classic“, „iPod Touch“, 
„iPod touch” (2-oji karta), „iPod touch” (2-oji 
karta) 8/16/32GB, „iPod” (5-oji karta), „iPod nano” 
(1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod nano” 
(3-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), „iPod nano” 
(5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“
• Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0, „iPhone“ OS 4
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-

„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“, „Classic“
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis, 

pabuskite su muzika, pabuskite su gamtos garsais, 
pabuskite su vaizdais

• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• Pasaulinė orų prognozė

Garso atkūrimas
• Prijungimo atkūrimo režimai: kitas / ankstesnis 

takelis, groti ir sustabdyti

Garsas

• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 2 x 15 W RMS

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
• Garsiakalbių sustiprinimas: „Bass Reflex“ 

garsiakalbių sistema

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis

Patogumas
• Įkrovimo prietaisai: „iPhone”, „iPod“

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Priedai
• Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, 

Maitinimo laidas
• Nuotolinis valdymas
• Kita: Greitos pradžios vadovas
• Garantija: Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos 

knygelė

Matmenys
• Bendras svoris: 3,1 kg
• Pakuotės gylis: 158 mm
• Pakuotės aukštis: 220 mm
• Pakuotės plotis: 484 mm
• Svoris: 2,3 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 139 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 158 mm
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