Philips
dokstacijas skaļruņi

paredzēti iPod/iPhone/iPad

DS8530

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Pārņemti ar skaņu
Elegantie Philips dokstacijas skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu no jūsu iPod/ iPhone/iPad,
izmantojot PureDigital tehnoloģiju.
Neatkārtojams skaņas izpildījums
• PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
• Optimāls akustiskais skaļums, kas atbilst skaļruņu prasībām
• Precīzi noregulēts zemās frekvences skaņas kanāls dziļas un izteiktas zemās frekvences skaņas
atveidei
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus
• 30 W RMS kopējā izejas jauda
Smalks un klasisks
• SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
• Lielisks izskats ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone vai bez tā
Uzlabota intuitīva kontrole
• Tālvadības pults papildina skaļruņa dizainu un apdari
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone/iPad, pat ar ietvaru
• Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus
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Specifikācijas

Izceltie produkti

iPod saderība

Audio atskaņošana

iPhone saderība

Skaļruņi

• Saderīgs ar: iPod touch, iPod touch (2. paaudze),
iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPad saderība

• Saderīgs ar: iPad

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

• Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio,
Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai
jaunāka versija
• 7000+ interneta radiostacijas
• Laika prognoze 5 dienām
• Atskaņošana: albuma/celiņu navigācija,
atskaņošanas kontrole
• Skaņas iestatījumi: 5 joslu ekvalaizers, DBB, DSC –
standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika,
FullSound™
• Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs
• Modinātāja signāls: daudzi modinātāja signāli,
izslēgšanās taimeris

Skaņa

• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Izejas jauda: 2 x 15 W RMS

• Dokstacijas atskaņošanas režīmi: nākamais un
iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt

PureDigital skaņa

• Skaļruņu draiveri: 2 x 3 collu pilna diapazona
zemfrekvenču skaļruņi
• Skaļruņa pastiprinājums: Zemfrekvences skaņu
atstarojoša skaļruņu sistēma

Piederumi

• Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 3,5 mm
stereo līnijas ieejas vads, AC strāvas vads, Īsa
lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts,
Vispasaules garantijas brošūra

Savienojamība
• Aux ieeja

Lietošanas komforts

• Uzlādes ierīce: iPod, iPhone, iPad

Izmēri

• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 155 x 430 x
132 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 223 x 510 x 225
• Svars: 2,01 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4,3 kg

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija
nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu
salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes
tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos,
kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/
iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un
visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek
panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība.
Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir
perfektā līdzsvarā.

SoundCurve

Strāvas padeve

• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•

Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais
izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu
akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā
tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību,
ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot
vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt
augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša
izskata skaļruņiem.

DockStudio lietojumprogramma vietnē
App Store

Bezmaksas aplikācija papildina dokstacijas skaļruni ar
īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika ziņas,
pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona
tapeti. Izmantojot aplikāciju DockStudio, varat
klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā
pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un
jaunas funkcijas.

Optimāls skaļums
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Vieds skaņas dizains sniedz iespējami labāko zemās
frekvences skaņas atveidi. Katram vidējā diapazona
skaļrunim piešķirtais akustiskais skaļums perfekti
atbilst tā akustiskajām prasībām. Zemie toņi tiek
atveidoti dzidri un izjusti, kas nodrošina spēcīgu un
bagātīgu zemās frekvences skaņu.

