
 

 

Philips
dokovací reproduktor

DS8550
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem
Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Tyto dokovací reproduktory jsou chytré 

a elegantní a poskytnou úchvatný zvuk z vašeho iPodu, iPhonu nebo iPadu. Pohodlí při používání je 

zajištěno vestavěnou nabíjecí baterií a bezdrátovým přenosem datových toků pomocí technologie 

Bluetooth.

Výjimečný zvukový výkon
• Vynikající zvukové efekty při hraní pomocí funkce Bluetooth
• Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
• Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů
• Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů

Módní a šik
• SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
• Skvělý vzhled, ať je iPhone/ iPod v doku či ne

Rozšířená flexibilita a ovládání
• Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost
• Pohodlný úchyt pro snadné přemístění
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce
• Video podstavec pro hands-free filmové zážitky z iPadu



 Čistý digitální zvuk

Digitální technologie zpracování pro optimální 
kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku 
nesrovnatelnou s konvenčním analogovým 
zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích 
přehrávačích využívajících analogový audio výstup 
z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu 
iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech 
částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího 
odstupu signálu od šumu. Výsledkem je 
nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

Vestavěná nabíjecí baterie
Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost

SoundCurve

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto 
dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce 
efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. 
Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, 
takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje 
vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat 
křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Optimální akustický objem
Chytrý zvukový design přináší tu nejlepší možnou 
reprodukci basů Akustický objem přidělený každému 
vinutí středního rozsahu dokonale ladí s jeho 
akustickými požadavky. Nízké tóny jsou opravdu 
hluboké a kompaktní, takže slyšíte důrazné a 
prokreslené basy.

Vynikající zvukové efekty při hraní
Hraní není nikdy ono bez skvělých zvukových efektů. 
Teď si hry z chytrého telefonu nebo z jakéhokoli 
přenosného zařízení můžete udělat ještě napínavější 
– pomocí tohoto dokovacího reproduktoru Philips, 
který zvuku dodá šťávu. Poslouchejte všechny zvuky 
nahlas a čistě a dostaňte své zážitky na novou 
úroveň. A navíc toho můžete dosáhnout mimořádně 
pohodlně, pomocí funkce Bluetooth. Jednoduše 
vytvořte bezdrátové připojení Bluetooth mezi 
přenosným zařízením a dokovacím reproduktorem 
a začněte přehrávat.

Video podstavec pro iPad
Video podstavec pro hands-free filmové zážitky 
z iPadu
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Přednosti
• Aux in: Ano • Rozměry balení (Š x V x H): 484 x 220 x 158 mm
•

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod s barevným 

displejem, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod classic, iPod touch, iPod nano 
1. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 
5 generace, iPod touch 2 generace, iPod touch 
2 gen. 8/16/32 GB, iPod 5. generace, iPod nano 
6. generace

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: DockStudio
• Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
• Kompatibilita: iPhone OS 3.0
• Přehrávání: Navigace album/stopy, Ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
• Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se 

hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, 
Probouzejte se s fotografiemi

• Stav baterie: Stav baterie reproduktoru

Možnosti připojení
• Bluetooth: Ano
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a 
pozastavení, Další/předchozí stopa

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
• Zvukový systém: Stereo
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Vinutí reproduktorů: 2 x 3" širokopásmové basové 

reproduktory

Pohodlí
• Podsvětlení: Ano
• Dálkový ovladač: Multifunkční

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz, 

Baterie
• Typ baterie: Vestavěná baterie
• Provozní doba při napájení baterií: 5 h

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový 

ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční 
list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k 
instalaci, Uživatelská příručka

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

421 x 158 x 139 mm
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