
 

 

Philips
тонколона за поставяне

за iPod/iPhone/iPad

DS8530
Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук
Елегантната и изящна тонколона за поставяне Philips дава зашеметяващ звук от 
вашия iPod/iPhone/iPad с технологията PureDigital.

Изключителен звук
• Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук
• Оптимална акустична сила на звука, която отговаря на изискванията на тонколоните
• Прецизно настроени тръбни баси за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати баси
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
• Обща изходна мощност 30W RMS

Елегантен и изящен
• SoundCurve за превъзходен кристално чист звук
• Превъзходен външен вид с или без поставен iPod/iPhone

Авангардно интуитивно управление
• Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
• Поставяне на всеки iPod, iPhone или iPad, дори когато е в калъфа си
• Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции



 Изцяло цифров звук

Авангардната, изцяло цифрова технология за 
обработка на звука осигурява значително по-
добри звукови характеристики в сравнение с 
обикновената аналогова технология на 
плейърите с поставка, използващи аналоговия 
аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на 
цифровия аудио изход на iPod или iPhone и 
използване на цифрова обработка във всяка фаза 
на веригата се постига много по-високо 
съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е 
ненадмината и идеално балансирана чистота на 
звука.

SoundCurve

Прецизно проектираният извит заден капак на 
тази тонколона за поставяне Philips създава 
високо ефективна акустична структура за 

възпроизвеждане на звука. Тази елегантна 
извивка подсилва здравината на кутията на 
тонколоната, намалява значително вътрешния 
резонанс и премахва вибрациите и 
изкривяванията на звука. Можете да се 
наслаждавате на превъзходен кристално чист 
звук от тази тонколона с главозамайващ дизайн.

Приложение DockStudio от магазина 
за приложения

Това безплатно приложение предлага множество 
изключителни, чудесни функции за вашата 
тонколона за поставяне. Можете да проверите 
прогнозата за времето, да видите часа и дори да 
използвате любимите си изображения като тапет. 
Освен това DockStudio позволява да слушате 
хиляди интернет радиостанции от цял свят. А 
скоро ще има още нови функции и стилове на 
оформлението.

Оптимална акустична сила на звука
Интелигентният звуков дизайн ви дава най-
доброто възможно възпроизвеждане на басите. 
Акустичната сила на звука, предназначена за всяка 
мембрана със среден обхват, съответства 
идеално на нейните акустични изисквания. 
Ниските тонове са дълбоки и стегнати, което 
дава силни и богати баси.
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Спецификации
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod 
touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: DockStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

• 7000+ интернет радиостанции
• 5-дневна прогноза за времето
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, 
DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, 
Класическа, FullSound™

• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
таймер за заспиване

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 2 x 15 W RMS

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: следваща и предишна песен, 
изпълнение и пауза

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" 
широколентови басови високоговорители

• Подобрен високоговорител: система 
басрефлексни високоговорители

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 3,5 мм стерео входен кабел, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял 
свят

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX)

Удобство
• Зарядно устройство: iPod, iPhone, iPad

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 155 x 430 x 

132 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 223 x 510 x 

225 мм
• Тегло: 2,01 кг
• Тегло вкл. опаковката: 4,3 кг

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
•
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