
 

 

Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone/iPad

DS8530
Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem
Dzięki technologii PureDigital elegancki głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza 
dźwięk z urządzenia iPod, iPhone lub iPad ze zdumiewającą jakością.

Wyjątkowy dźwięk
• W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru
• Optymalna głośność akustyczna dostosowana do parametrów głośników
• Precyzyjnie dostrojone tuby basowe zapewniające pełny i głęboki bas
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
• Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS

Szykowny i stylowy
• Technologia SoundCurve zapewnia krystalicznie czystą jakość dźwięku
• Wspaniały wygląd, także z zadokowanym urządzeniem iPod/iPhone

Intuicyjne funkcje sterowania
• Pilot zdalnego sterowania doskonale współgra z budową i wykończeniem głośników
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone/iPad, nawet w futerale
• Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne 

funkcje



 W pełni cyfrowy dźwięk

Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia 
przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie 
wyższą jakość w porównaniu z technologią 
stosowaną w konwencjonalnych stacjach 
dokujących, które korzystają z analogowego sygnału 
audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie 
cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz 
zastosowanie przetwarzania cyfrowego na 
wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy 
odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest 
niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.

Technologia SoundCurve

Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona tylna 
część tego głośnika ze stacją dokującą zapewnia 

wysoko wydajną strukturę akustyczną do 
odtwarzania dźwięków. Jej krzywizna dodatkowo 
zwiększa sztywność obudowy, znacznie redukując 
wewnętrzne rezonanse i eliminując wibracje oraz 
zakłócenia dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym 
dźwiękiem płynącym z głośników o olśniewającym 
wyglądzie.

Aplikacja DockStudio ze sklepu App 
Store

Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika 
ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, 
atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka 
będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić 
ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio 
umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych 
stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne 
będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

Optymalna głośność akustyczna
Specjalna budowa głośników pozwala uzyskać 
najlepsze możliwe odtworzenie basów. Głośność 
akustyczna każdego z przetworników tonów 
średnich idealnie odpowiada parametrom 
akustycznym. Tony niskie są pełne i głębokie, 
zapewniając mocne i bogate basy.
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Dane techniczne
Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, 

iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4

Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad

Aplikacja iPod/iPhone/iPad
• Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem 

iOS w wersji 4.3 lub nowszej
• Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
• 5-dniowa prognoza pogody
• Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, 

sterowanie odtwarzaniem
• Ustawienia dźwięku: 5-pasmowy korektor, DBB, 

DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy 

wyświetlacz
• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik 

czasowy

Dźwięk
• System dźwięku: stereo
• Regulator głośności: w górę/dół
• Moc wyjściowa: 2 x 15 W RMS

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 

podstawki dokującej: następny/poprzedni utwór, 
odtwarzanie/wstrzymanie

Głośniki
• Przetworniki głośn.: 2 głośniki pełnozakresowe 3"
• Funkcje i cechy głośników: zestaw głośnikowy z 

systemem Bass Reflex

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód 
zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, 
Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

Możliwości połączeń
• Wejście AUX

Udogodnienia
• Ładowarka: iPod, iPhone, iPad

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

155 x 430 x 132 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

223 x 510 x 225 mm
• Waga: 2,01 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 4,3 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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