
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

DS8530
Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų
Ši elegantiška ir prabangi „Philips“ garsiakalbių sistema atkuria stulbinamos kokybės garsą 
leidžiant įrašus iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, nes naudojama „PureDigital“ technologija.

Išskirtinė garso kokybė
• „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
• Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
• 30 W RMS bendra išvesties galia

Puiki aukščiausios klasės išvaizda
• „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
• Puikiai atrodo ir prijungus, ir neprijungus prie „iPod/iPhone“

Pažangus intuityvus valdymas
• Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos
• Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ net jei jie yra dėkle
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis



 „Pure Digital“ garsas

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija 
užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su 
įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo 
technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose 
grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ 
/ „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės 
stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę 
garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, 
sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo 
santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir 
tobulas balansas.

„SoundCurve“

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis 
gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, 
skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina 
garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas 
ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite 
mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, 
sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Nemokama „DockStudio“ programa iš 
„App Store“

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių 
funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti 
orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą 
nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami 
„DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto 
radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista 
daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.

Optimalus akustinis tūris
Išmanus garso dizainas – geriausias žemųjų dažnių 
atkūrimas. Akustinis garsas, priderintas prie 
kiekvieno vidutinių dažnių garsiakalbio, puikiai 
atitinka akustinius reikalavimus. Žemi tonai yra gilūs 
ir sutelkti, todėl perteikia stiprius ir sodrius 
žemuosius dažnius.
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Ypatybės
• Išvesties galia: 2 x 15 W RMS • Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 

karta), „iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-
oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos
• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-

„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“, „Classic“, 
„FullSound™“

• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garso atkūrimas
• Prijungimo atkūrimo režimai: kitas / ankstesnis 

takelis, groti ir sustabdyti

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
• Garsiakalbių sustiprinimas: „Bass Reflex“ 

garsiakalbių sistema

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 3,5 mm 

stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas, 
Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas, 
Tarptautinės garantijos lapas

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis

Patogumas
• Įkrovimo prietaisai: „iPod“, „iPhone”, „iPad“

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 155 x 430 x 

132 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 223 x 510 x 225 

mm
• Svoris: 2,01 kg
• Svoris su pakuote: 4,3 kg
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