
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

iPod/iPhone/iPad készülékhez

DS8530
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
Az elegáns és stílusos Philips dokkolós hangsugárzó a PureDigital technológiának 
köszönhetően lenyűgöző hangzást biztosít iPod/iPhone/iPad készülékéhez.

Kivételes hangteljesítmény
• Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
• A hangsugárzó igényeinek megfelelő, optimális akusztikus térfogat
• Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• 30 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegancia és stílus
• SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében
• Pompás kivitel iPhone/iPod dokkolásával és anélkül

Továbbfejlesztett intuitív vezérlés
• A távvezérlő illik a hangsugárzó kialakításához
• Bármely iPod/iPhone/iPad készülék dokkolása, akár tokban is
• Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal



 Valódi digitális hangzás

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a 
dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg 
hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/
iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - 
jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/
iPhone digitális audiokimenetének használatával, és 
így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb 
jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig 
tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú 
hang.

SoundCurve

A Philips dokkolós hangsugárzó gondos tervezésű 
lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló 
hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan 
megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz 
merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső 
rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang 
torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, 
lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.

DockStudio alkalmazás az App Store-
ból

Az ingyenes alkalmazás egy sor kiváló exkluzív 
funkcióval bővíti a dokkolós hangsugárzót. 
Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, 
sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A 
DockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer 
internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben 
további felületstílusok és új funkciók is várhatók.

Optimális akusztikus térfogat
Az intelligens hangzástervezés a lehető legjobb 
minőségű mélyhangzás garanciája. Az egyes 
középsugárzókhoz rendelt akusztikus térfogat 
tökéletesen megfelel az akusztikai 
követelményeknek. Az eredmény: erőteljes és 
gazdag mélyhangzás.
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Fénypontok
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 15 W RMS • Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod 

touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod 
touch

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad

iPod/iPhone/iPad alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus, 
FullSound™

• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le

Audiolejátszás
• Dokkolós lejátszási módok: Következő és előző 

zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangszórók
• Hangszórók: 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
• Továbbfejlesztett hangszórók: bass reflex 

hangszórórendszer

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es 

sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, 
Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, 
Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság
• Aux be

Kényelem
• Töltőkészülék: iPod, iPhone, iPad

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 155 x 430 x 

132 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 223 x 

510 x 225 mm
• Tömeg: 2,01 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 4,3 kg
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