
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

pre iPod/iPhone/iPad

DS8530
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom
Elegantný a exkluzívny reproduktor s dokovacou stanicou Philips prináša úžasný zvuk zo 
zariadení iPod, iPhone a iPad prostredníctvom technológie PureDigital.

Výnimočná kvalita zvuku
• Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
• Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov
• Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
• Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Štýlový a exkluzívny
• SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
• Skvelý vzhľad s aj bez pripojeného zariadenia iPod/iPhone

Pokročilé intuitívne ovládanie
• Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov
• Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPhone/iPod/iPad dokonca aj v jeho puzdre
• Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



 Plne digitálny zvuk

Zdokonalená, plne digitálna technológia na 
spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový 
výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou 
technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno 
nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich 
analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. 
Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/
iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne 
spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu 
od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s 
dokonalou rovnováhou.

SoundCurve

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto 
reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára 

veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu 
zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť 
skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú 
rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. 
Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý 
zvuk z úžasne vyzerajúcich reproduktorov.

Aplikácia DockStudio na lokalite App 
Store

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho 
reproduktora s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť 
informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje 
obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia 
DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého sveta. 
Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie 
pravidelne rozširujeme.

Optimálna akustická hladina
Inteligentný zvukový dizajn vám prinesie najlepšiu 
možnú reprodukciu basov. Akustická hladina 
vyhradená každému budiču stredného pásma 
dokonale vyhovuje jeho akustickým požiadavkám. 
Nízke tóny sú hlboké a výrazné – prinášajú silné a 
bohaté basy.
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Technické údaje
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 

2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 
4. generácie

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad
• Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z 

obchodu App Store
• Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so 

systémom iOS 4.3 alebo novším
• Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: 

áno
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC 

– Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 2 x 15 W RMS

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania v doku: ďalšia a 

predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové 

stredové reproduktory
• Zdokonalenie reproduktora: systém 

reproduktorov Bass Reflex

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel 

pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel 
striedavého prúdu (AC), Stručná príručka 
spustenia, Potvrdenie záruky, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone, iPad

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 155 x 430 x 132 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 223 x 510 x 225 mm
• Hmotnosť: 2,01 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 4,3 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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