
 

 

Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone/iPad

DS8530
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem
Elegantní a módní dokovací reproduktor Philips vám prostřednictvím technologie 
PureDigital poskytne z vašeho iPodu, iPhonu nebo iPadu úchvatný zvuk.

Výjimečný zvukový výkon
• Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
• Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů
• Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
• Celkový výstupní výkon 30 W RMS

Módní a šik
• SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
• Skvělý vzhled, ať je iPhone/ iPod v doku či ne

Pokročilé intuitivní ovládání
• Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru
• Svůj iPod/iPhone/iPad můžete dokovat i v pouzdru
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce



 Čistý digitální zvuk

Digitální technologie zpracování pro optimální 
kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku 
nesrovnatelnou s konvenčním analogovým 
zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích 
přehrávačích využívajících analogový audio výstup 
z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu 
iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech 
částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího 
odstupu signálu od šumu. Výsledkem je 
nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

SoundCurve

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto 
dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce 
efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. 
Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, 
takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje 
vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat 
křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Aplikace DockStudio v obchodě App 
Store

S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací 
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových 
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je 
hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako 
tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní 
poslech tisíců internetových rádiových stanic po 
celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat 
vzhledu a nové funkce.

Optimální akustický objem
Chytrý zvukový design přináší tu nejlepší možnou 
reprodukci basů Akustický objem přidělený každému 
vinutí středního rozsahu dokonale ladí s jeho 
akustickými požadavky. Nízké tóny jsou opravdu 
hluboké a kompaktní, takže slyšíte důrazné a 
prokreslené basy.
DS8530/10

Přednosti
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 15 W RMS • Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
•

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 

2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 
4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad
• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: 

Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic, FullSound™
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 

další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové 

reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: reproduktory 

s konstrukcí Bass Reflex

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, 
Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, 
Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení
• Aux in: Ano

Pohodlí
• Nabíječka: iPod, iPhone, iPad

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

155 x 430 x 132 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 223 x 510 x 225 mm
• Hmotnost: 2,01 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,3 kg
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