Philips
dockinghøjttaler

DS8550

Lyd der passer til dit hjem
Besat af lyd
Få mere ud af din musik-, spil- og video-oplevelse. Denne smarte og flotte dockinghøjttaler
giver en enestående lyd fra din iPod, iPhone eller iPad, og sørger for bekvemmelighed med
det indbyggede og genopladelige batteri og trådløs Bluetooth-streaming.
Exceptionel lyd
• Fantastiske lydeffekter til spil via Bluetooth
• Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd
• Optimal akustisk lydstyrke, der matcher højttalernes krav
• Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse
Smart og elegant
• SoundCurve sikrer krystalklar lyd
• Fantastisk udseende lige meget om iPhone/iPod er i dockingstationen eller ej
Avanceret fleksibilitet og betjening
• Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed
• Praktisk håndtag til nem håndtering
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner
• Video-holder til håndfri filmoplevelser på iPad
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dockinghøjttaler

Specifikationer
iPad-kompatibilitet

Audio Playback

• Kompatibel med: iPad

iPhone-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med
farvedisplay, iPod nano 2. generation, iPod nano 3.
generation, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1.
generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5.
generation, iPod touch 2. generation, iPod touch 2.
gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation, iPod nano 6.
generation

iPod/iPhone-app
•
•
•
•
•
•
•
•

Programnavn: DockStudio
Gratis download fra App Store
Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
Afspilning: Album-/nummernavigation,
Afspilningsbetjening
Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSCFlat,pop,rock,jazz,klassisk
Ur: Analogt display, Digitalt display
Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til
musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder
Batteristatus: Batteristatus for højttaler

Tilslutningsmuligheder
•
•
•
•

Vigtigste nyheder

Bluetooth
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
AUX-indgang

• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone,
Oplader iPod, Afspil og Pause, Næste/Foregående
spor

Ren digital lyd

Lyd
•
•
•
•

Udgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
Lydsystem: Stereo
Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

• Højttalerdriver: 2 x 3" full range-basenheder

• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batteritype: Integreret batteri
• Drifttid på batteri: 5 t

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver
langt bedre lyd end den almindelige analoge
lydbehandlingsteknologi, der findes i dockingafspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal
fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens
digitale lydudgangssignal og anvende digital
behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt
højere signal/støj-forhold. Resultatet er en
enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.

Tilbehør

Indbygget genopladeligt batteri

Komfort

• Baggrundsbelysning
• Fjernbetjening: Multifunktionel

Strøm

• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening,
3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garanticertifikat,
Globalt garantibevis, Quick Install Guide,
Brugervejledning

Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed

SoundCurve

Mål

• Mål på produkt (B x H x D): 421 x 158 x 139 mm
• Mål på emballage (B x H x D):
484 x 220 x 158 mm
•

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på
denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv
akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve
forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer
drastisk intern resonans og eliminerer vibration og
forvrængning. Resultatet er enestående krystalklar
lyd fra forbløffende smukke højttalere.

Optimal akustisk lydstyrke

Intelligent lyddesign giver dig den bedst mulige
basgengivelse. Den akustiske lydstyrke, der er tildelt
til hver mellemtoneenhed matcher de akustiske krav
perfekt. De lave toner bliver dybe og tætte – og
leverer en stærk og dyb bas.

Fantastiske lydeffekter til spil

Spiloplevelsen er aldrig komplet uden gode
lydeffekter. Nu kan du gøre dine spil på smartphone
eller andre bærbare enheder endnu mere
spændende, takket være denne Fideliodockinghøjttaler, der tilføjer kraft til lyden. Hør alle
lydene højt og tydeligt, og forbedr din oplevelse til
nye niveauer. Og det er utrolig nemt at gøre dette
via Bluetooth. Du skal blot oprette den trådløse
Bluetooth-forbindelse mellem din bærbare enhed og
dockinghøjttaleren og gå i gang med at spille.

Video-holder til iPad

Video-holder til håndfri filmoplevelser på iPad
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