
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

DS8550
Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud
Täiendage oma muusika-, mängu- ja videoelamusi. Nutikas ja šikk dokkimisega kõlar esitab 
teie iPodist, iPhone'ist või iPadist hämmastava kvaliteediga heli ning on sisseehitatud 
laetava aku ja Bluetooth-voogesituse tõttu mugav kasutada.

Erakordne helikvaliteet
• Suurepärased heliefektid mängudes Bluetoothi kaudu
• Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
• Optimaalne akustiline helitugevus sobib kõlarite nõuetega
• Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks

Šikk ja stiilne
• SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
• Suurepärane välimus dokitud iPodiga/iPhone'iga või ilma

Kõrgtehnoloogiline paindlikkus ja juhtimine
• Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks
• Mugav käepide lihtsaks teisaldamiseks
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks
• Videoalus iPadist vabade kätega filmide nautimiseks



 Puhas digitaalne heli

Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia 
pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates 
dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-
helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat 
helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i 
digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis 
digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt 
parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult 
tasakaalus erakordselt hea heli.

Sisseehitatud laetav aku
Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse 
täiustamiseks

SoundCurve

Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult 
disainitud kaardus tagakülg loob heli esitamiseks 
tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind 
suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii 
korpusesisest resoneerumist, vibratsiooni ja 
moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristallselget 
heli kauni välimusega kõlaritest.

Optimaalne akustiline helitugevus
Nutikas helidisain pakub teile parimat võimalikku 
bassiheli. Igale kesksagedusmagnetile eraldatud 
helitugevus sobib täiuslikult kõlari akustiliste 
nõuetega. Madalad toonid esitatakse sügavalt ja 
võimsalt, pakkudes tugevat ja külluslikku bassiheli.

Suurepärased heliefektid mängudes
Mänguelamus pole kunagi terviklik ilma suurepäraste 
heliefektideta. Nüüd on teie nutitelefonis või mis 
tahes kaasaskantavas seadmes olevad mängud veelgi 
põnevamad tänu Philipsi dokkimiskõlarile, mis lisab 
helile võimsust. Kuulete kõiki helisid selgelt ja valjult 
ning teie elamus on veelgi võimsam. Lisaks saate heli 
edastada mugavalt Bluetoothi kaudu. Lihtsalt looge 
juhtmeta Bluetoothi ühendus oma seadme ja 
dokkimiskõlari vahel ning asuge mängima.

iPadi videoalus
Videoalus iPadist vabade kätega filmide nautimiseks
DS8550/10

Esiletõstetud 
484 x 220 x 158 mm
•

Ühilduvus iPadiga
• Ühilduv seadmetega: iPad

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, 

Värviekraaniga iPod, iPod nano (2. põlvkond), iPod 
nano (3. põlvkond), iPod classic, iPod touch, iPod 
nano (1. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod 
nano (5. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond), iPod 
touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod (5. 
põlvkond), iPod nano (6. põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio
• Tasuta allalaadimine App store'ist
• Ühilduvus: iPhone OS 3.0
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, 

Pop, Rock, Jazz, Classic
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, 

Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto
• Aku olek: Kõlari aku olek

Ühenduvus
• Bluetooth
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Aux-sisend

Heliesitus
• Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, 

iPodi laadimine, Esitamine ja peatamine, Järgmine ja 
eelmine muusikapala

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 15 W
• Helisüsteem: Stereo
• Kõlarite tüübid: Süsteem Bass Reflex Speaker 

System
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse 

suurendamine/vähendamine

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit

Mugavus
• Taustavalgustus
• Kaugjuhtimispult: Multifunktsionaalne

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, 

Aku
• Aku tüüp: Sisseehitatud aku
• Aku tööaeg: 5 h

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, 

Kaugjuhtimispult, 3,5 mm stereosisendi kaabel, 
Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire 
paigaldusjuhend, Kasutusjuhend

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 421 x 158 x 139 mm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 
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