
 

 

Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone/iPad

DS8530
Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd
Den smarte og elegante Philips-dockinghøjttaler leverer imponerende lyd fra din iPod/
iPhone/iPad med PureDigital-teknologi.

Exceptionel lyd
• Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd
• Optimal akustisk lydstyrke, der matcher højttalernes krav
• Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
• Samlet udgangseffekt på 30 W RMS

Smart og elegant
• SoundCurve sikrer krystalklar lyd
• Fantastisk udseende lige meget om iPhone/iPod er i dockingstationen eller ej

Avanceret, intuitiv betjening
• Fjernbetjeningen passer til højttalerdesign og finish
• Dock en iPod/iPhone/iPad, selv med etuiet på
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 Ren digital lyd

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver 
langt bedre lyd end den almindelige analoge 
lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-
afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal 
fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens 
digitale lydudgangssignal og anvende digital 
behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt 
højere signal/støj-forhold. Resultatet er en 
enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.

SoundCurve

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på 
denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv 
akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve 
forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer 
drastisk intern resonans og eliminerer vibration og 
forvrængning. Resultatet er enestående krystalklar 
lyd fra forbløffende smukke højttalere.

DockStudio-app i App Store

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Optimal akustisk lydstyrke
Intelligent lyddesign giver dig den bedst mulige 
basgengivelse. Den akustiske lydstyrke, der er tildelt 
til hver mellemtoneenhed matcher de akustiske krav 
perfekt. De lave toner bliver dybe og tætte – og 
leverer en stærk og dyb bas.
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Vigtigste nyheder
• Udgangseffekt: 2 x 15 W RMS
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. 

generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. 
generation

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPod/iPhone/iPad-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere
• Mere end 7000 internetradiostationer
• 5 dages vejrudsigt
• Afspilning: album-/nummernavigation, 

afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-

Flat,pop,rock,jazz,klassisk, FullSound™
• Ur: analogt display, digitalt display
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned

Lydafspilning
• Afspilningstilstande for dock: næste og foregående 

spor, afspil og pause

Højttalere
• Højttalerdrivere: 2 x 3" full range-basenheder
• Højttalerfunktioner: bass reflex-højttalersystem

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm 

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Lynhåndbog, 
Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder
• AUX-indgang

Komfort
• Opladningsenhed: iPod, iPhone, iPad

Mål
• Produktmål (B × D × H): 155 x 430 x 132 mm
• Emballagemål (B x D x H): 223 x 510 x 225 mm
• Vægt: 2,01 kg
• Vægt inkl. emballage: 4,3 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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