
 

 

Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone/iPad

DS8530
Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som
O altifalante de base da Philips elegante e chique emite um som fabuloso do seu iPod/
iPhone/iPad com a tecnologia PureDigital.

Desempenho sonoro excepcional
• Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som
• Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes
• Tubos graves sintonizados c/ perfeição p/ reprod. graves profundos e definidos
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
• Potência de saída total de 30 W RMS

Chique e elegante
• SoundCurve para som fantástico e cristalino
• Óptima aparência com ou sem o iPod/iPhone na base

Controlo intuitivo avançado
• Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante
• Coloque qualquer iPod/iPhone/iPad na base, mesmo dentro do estojo
• Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes



 Som digital puro

A tecnologia avançada de processamento digital de 
som puro oferece um desempenho de som 
largamente superior quando comparada com a 
tecnologia convencional de processamento 
analógico de som, que pode ser encontrada em 
leitores com bases que utilizam a saída áudio 
analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da 
saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação 
do processamento digital em cada estado do 
circuito, é produzida uma relação muito mais elevada 
de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem 
precedentes, com um equilíbrio perfeito.

SoundCurve

A cobertura posterior curvada com design cuidado 
deste altifalante de base Philips cria uma estrutura 

acústica extremamente eficaz para reprodução do 
som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa 
do altifalante, reduzindo significativamente a 
ressonância interna e eliminando a vibração e 
distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido 
e fantástico com altifalantes com um design 
maravilhoso.

Aplicação DockStudio na App Store

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas 
funcionalidades modernas e exclusivas para o seu 
altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, 
ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas 
como imagem de fundo. A aplicação DockStudio 
também lhe permite ouvir milhares de estações de 
rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente 
estarão disponíveis novas actualizações de temas e 
novas funções.

Volume acústico ideal
Design de som inteligente proporciona-lhe a melhor 
reprodução de graves possível. O volume acústico 
atribuído a cada diafragma de gama média 
corresponde, na perfeição, aos requisitos acústicos 
do altifalante. Os tons baixos são profundos e 
definidos – fornecendo graves fortes e ricos.
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Especificações
Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2.ª 

geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 
4.ª geração

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad

Aplicação iPod/iPhone/iPad
• Nome da aplicação: DockStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior
• Mais de 7000 estações de rádio da Internet
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, 

DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic, FullSound™
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 2 x 15 W RMS

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução na base: faixa seguinte e 

anterior, reproduzir e pausa

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 2 woofers de gama total de 3"
• Melhoramento do altifalante: sistema de altifalantes 

de graves

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de 

linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, 
Manual de início rápido, Certificado de garantia, 
Folheto de garantia mundial

Conectividade
• Entrada Aux

Funcionalidades
• Dispositivo de carregamento: iPod, iPhone, iPad

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 155 x 430 x 

132 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 223 x 510 x 

225 mm
• Peso: 2,01 kg
• Peso incl. embalagem: 4,3 kg

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
•
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