
 

 

Philips
boxă cu andocare

pentru iPod/iPhone/iPad

DS8530
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Boxa cu andocare Philips şic şi elegantă asigură sunet uimitor de pe iPod/iPhone/iPad cu 
tehnologia PureDigital.

Performanţă excepţională a sunetului
• Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului
• Volum acustic optim pe măsura cerinţelor boxelor
• Tuburi de bas precis acordate pentru reproducerea unui bas adânc și compact
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil
• Putere totală de ieșire 30W RMS

Șic și elegant
• SoundCurve pentru sunet excelent de claritate excepţională
• Design de excepţie cu sau fără iPhone/ iPod andocat

Control intuitiv avansat
• Telecomanda completează designul și finisajul boxei
• Conectaţi orice iPod/iPhone/iPad, chiar și în carcasă
• Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcţii interesante



 Sunet pur digital

Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur 
digitală oferă o performanţă acustică mult superioară 
în comparaţie cu tehnologia de procesare audio 
analogică convenţională de care dispun playerele cu 
andocare care utilizează ieșirea audio analogică de la 
un iPod/iPhone. Prin captarea ieșirii audio digitale de 
la iPod/iPhone și utilizând procesarea digitală în 
fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient 
semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate 
inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.

SoundCurve

Carcasa posterioară curbată, proiectată cu atenţie, a 
acestei boxe cu andocare Philips creează o structură 
acustică foarte eficientă pentru reproducerea 
sunetelor. Linia sa curbă perfectă mărește rigiditatea 
incintei boxei, reducând substanţial rezonanţa 
internă și eliminând vibraţiile și distorsiunea 
sunetului. Vă veţi bucura de sunet excelent, de 
claritate excepţională, în boxele cu aspect uimitor.

Aplicaţia DockStudio de pe App Store

Aplicaţia gratuită adaugă o gamă de funcţii 
interesante boxei dvs. cu andocare. Puteţi să 
verificaţi vremea, să vedeţi ora și chiar să folosiţi 
fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă 
permite de asemenea să ascultaţi mii de posturi radio 
din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări 
pentru noi funcţii și faţete vor fi disponibile în curând.

Volum acustic optim
Designul Smart sound vă oferă reproducere de cea 
mai mare calitate a basului. Volumul acustic alocat 
fiecărui driver de medii este pe măsura cerinţelor 
acustice. Frecvenţele joase sunt redate profund și 
precis – furnizând un bas puternic și amplu.
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Repere
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a 

generaţie, iPod touch a 3-a generaţie, iPod touch a 
4-a generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad

Aplicaţie iPod/iPhone/iPad
• Nume aplicaţie: DockStudio, Descărcare gratuită 

de pe App store
• Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

sau versiune ulterioară
• 7000+ de posturi radio prin Internet
• Prognoză meteo pe 5 zile
• Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
• Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Clasică, FullSound™
• Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
• Alarmă: alarme multiple, timer Sleep

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 2 x 15 W RMS

Redare audio
• Andocare moduri de redare: melodia următoare și 

anterioară, redare și pauză

Difuzoare
• Drivere boxe: 2 woofere full range de 3"
• Caracteristici superioare boxe: Sistem de boxe 

Bass Reflex

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu intrare 

stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Ghid 
de iniţiere rapidă, Certificat de garanţie, Certificat 
de garanţie internaţională

Conectivitate
• Intrare AUX

Confort
• Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone, iPad

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 155 x 430 x 132 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 223 x 510 x 

225 mm
• Greutate: 2,01 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,3 kg

Alimentare
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