
 

 

Philips Fidelio
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

DS8500
Posadnutí zvukom

Výnimočná kvalita zvuku a štýl
Elegantný a exkluzívny reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio prináša ohromujúci zvuk 

z prehrávačov iPhone/iPod pomocou technológie PureDigital. Vychutnajte si špičkové ovládanie so 

snímačom priblíženia a intuitívnym diaľkovým ovládaním, ktoré dokonale dopĺňa dizajn a povrchovú 

úpravu reproduktora.

Výnimočná kvalita zvuku
• Funkcia PureDigital pre neprekonateľnú čistotu zvuku
• Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov
• Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Štýlový a exkluzívny
• Zmyselne zakrivená zadná časť pre eleganciu a precízny zvuk
• Skvelý vzhľad s pripojeným aj nepripojeným prehrávačom iPhone/iPod

Pokročilé intuitívne ovládanie
• Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela
• Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov
• Dokovanie ľubovoľného prehrávača iPhone/iPod dokonca aj v jeho puzdre
• Vyhradená aplikácia dostupná v obchode App Store s ďalšími funkciami



 PureDigital
Zdokonalená technológia na spracovanie zvuku 
PureDigital poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v 
porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou 
na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v 
prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový 
zvukový výstup zo zariadenia iPhone/iPod. Zachytáva 
digitálny zvukový výstup zariadenia iPhone/iPod a v 
každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, 
čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. 
Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk 
s dokonalou rovnováhou.

Optimálna akustická hladina
Inteligentný zvukový dizajn vám prinesie najlepšiu 
možnú reprodukciu basov. Akustická hladina 
vyhradená každému budiču stredného pásma 
dokonale vyhovuje jeho akustickým požiadavkám. 
Nízke tóny sú hlboké a výrazné – prinášajú silné a 
bohaté basy.

Zakrivená zadná časť pre lepší zvuk
Čisté línie a zmyselné zakrivenie zadného krytu 
nielen skvele vyzerajú – vytvárajú tiež efektívnejšiu 
akustickú štruktúru. Toto dômyselne navrhnuté 
zakrivenie zvyšuje tuhosť reproduktorovej skrinky, 
čím výrazne potláča interné rezonancie a prináša 
precíznejšiu a prirodzenejšiu reprodukciu zvuku. 
Vychutnáte si tak reproduktory s atraktívnym 
vzhľadom a senzačným zvukom.

Senzor priblíženia

Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení 
umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si 
vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu 
zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete 
dopriať aj toto. Keď sa vzdialite, osvetlené funkčné 
tlačidlá sa automaticky stlmia. Keď priblížite ruky, 
funkčné tlačidlá sa rozsvietia, takže môžete pohodlne 
ovládať hudbu.
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Hlavné prvky
• Výstupný výkon: 2 x 15 W RMS
Kompatibilné s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným 

displejom, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod classic, iPod touch, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 
5. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod touch 
2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie

iPhone/iPod APP
• Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
• Názov aplikácie: Fidelio+
• Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou 

Fidelio, iPhone OS 3.0
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC 

– Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia, zobuďte sa 

na hudbu, zobuďte sa na zvuky prírody, zobuďte sa 
fotografiu

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania v doku: ďalšia a 

predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové 

stredové reproduktory
• Zdokonalenie reproduktoru: systém 

reproduktorov Bass Reflex

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux

Vybavenie a vlastnosti
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny 

vstup, sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie
• Iné: Stručná príručka spustenia
• Záruka: Záručný list, Celosvetovo platný záručný 

list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 3,1 kg
• Hĺbka balenia: 158 mm
• Výška balenia: 220 mm
• Šírka balenia: 484 mm
• Hmotnosť: 2,3 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 139 mm
• Výška hlavnej jednotky: 158 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 421 mm
•
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