Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle/iPadille

DS8530

Kotiisi sopiva ääni
Hulluna ääneen
Tyylikäs Philips-telakointikaiutin toistaa iPodin/iPhonen/iPadin äänet laadukkaasti
PureDigital-tekniikalla.
Erinomainen äänenlaatu
• PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
• Optimaalinen äänenvoimakkuus vastaa kaiuttimien vaatimuksia
• Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
• Kokonaislähtöteho 30 W RMS
Tyylikäs ja klassinen
• SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen
• Upea ulkoasu, iPhone/iPod telakoitavissa
Intuitiivinen kaukosäädin
• Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone/iPad jopa kotelossaan
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen
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telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle/iPadille

Tekniset tiedot

Kohokohdat

iPod-yhteensopivuus

Äänen toisto

iPhone-yhteensopivuus

Kaiuttimet

• Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi,
iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPad-yhteensopivuus

• Telakointitoistotilat: seuraava ja edellinen kappale,
toisto ja keskeytys

PureDigital-ääni

• Kaiutinelementit: Kaksi 3 tuuman tehokasta
subwooferia
• Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Lisätarvikkeet

• Yhteensopiva: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus

• Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus
sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3
tai uudempi
• Yli 7 000 Internet-radioasemaa
• 5 päivän sääennuste
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston
ohjaimet
• Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB,
DSC-Normaali,Pop,Rock,Jazz,Klassinen,
FullSound™
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin

Ääni

• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 2 x 15 W RMS

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5
mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto,
Pikaopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen
takuuvihko

Liitännät
• Aux-tulo

Käyttömukavuus

• Latauslaite: iPod, iPhone, iPad

Mitat
•
•
•
•

Tuotteen mitat (LxSxK): 155 x 430 x 132 mm
Pakkauksen mitat (LxSxK): 223 x 510 x 225 mm
Paino: 2,01 kg
Paino pakattuna: 4,3 kg

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä
merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen
äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään
telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen
analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee
merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen
digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka
vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä,
tasapainoinen ääni.

SoundCurve

Virta

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

Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu
kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet
äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon
jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä
resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä.
Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.

DockStudio-sovellus sovelluskaupasta

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia
ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa
sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa
suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudion
avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia
kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia
toimintoja tulossa pian.

Optimaalinen äänenvoimakkuus
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Älykäs äänisuunnittelu takaa parhaan mahdollisen
bassotoiston. Kullekin keskialueen kaiutinelementille
varattu äänenvoimakkuus vastaa sen äänivaatimuksia
täydellisesti. Matalat äänet toistuvat täyteläisinä ja
voimakkaina.

