
 

 

Philips
telakointikaiutin

DS8550
Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen
Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Tämä kätevä ja tyylikäs telakointikaiutin toistaa 
iPodin, iPhonen ja iPadin äänet upeasti ja toimii näppärästi sisäisellä ladattavalla akulla ja 
Bluetooth-suoratoistolla.

Erinomainen äänenlaatu
• Pelien upeat äänitehosteet Bluetoothin kautta
• PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni
• Optimaalinen äänenvoimakkuus vastaa kaiuttimien vaatimuksia
• Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä

Tyylikäs ja klassinen
• SoundCurve tuottaa kristallinkirkkaan äänen
• Upea ulkoasu, iPhone/iPod telakoitavissa

Joustavuutta ja hallintaa
• Sisäinen ladattava akku lisää kannettavuutta
• Helposti siirrettävissä kädensijan avulla
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen
• iPadin videojalusta elokuvanautintoon ilman käsiä



 PureDigital-ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä 
merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen 
äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään 
telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen 
analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee 
merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen 
digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka 
vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, 
tasapainoinen ääni.

Sisäinen ladattava akku
Sisäinen ladattava akku lisää kannettavuutta

SoundCurve

Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu 
kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet 
äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon 
jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä 
resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. 
Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.

Optimaalinen äänenvoimakkuus
Älykäs äänisuunnittelu takaa parhaan mahdollisen 
bassotoiston. Kullekin keskialueen kaiutinelementille 
varattu äänenvoimakkuus vastaa sen äänivaatimuksia 
täydellisesti. Matalat äänet toistuvat täyteläisinä ja 
voimakkaina.

Pelien upeat äänitehosteet
Täydellinen pelikokemus edellyttää mahtavia 
äänitehosteita. Nyt saat älypuhelimen tai minkä 
tahansa kannettavan laitteen peleihin lisää jännitystä - 
tämän jykevästi ääntä toistavan Philipsin 
telakointikaiuttimen ansiosta. Kuulet kaikki äänet 
kovaa ja selkeästi, ja pelikokemus nousee aivan 
uudelle tasolle. Lisäksi tämä käy erittäin kätevästi 
Bluetoothin kautta. Muodosta vain langaton 
Bluetooth-yhteys kannettavan laitteen ja 
telakointikaiuttimen välille ja aloita peli.

iPadin videojalusta
iPadin videojalusta elokuvanautintoon ilman käsiä
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Kohokohdat
• Aux-tulo • Pakkauksen mitat (L x K x S): 484 x 220 x 158 mm
•

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, Värinäytöllinen 

iPod, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. 
sukupolvi, iPod classic, iPod touch, iPod nano, 1. 
sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. 
sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. 
sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod 5. sukupolvi, iPod nano, 
6. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: DockStudio
• Maksuton lataus sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPhone OS 3.0
• Toistaminen: Albumien/kappaleiden selaus, 

Toiston ohjaimet
• Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, 

DSC-Normaali,Pop,Rock,Jazz,Klassinen
• Kello: Analoginen näyttö, Digitaalinäyttö
• Herätys: Useita herätysaikoja, Uniajastin, Herää 

musiikkiin, Herää luonnon ääniin, Herää valokuviin
• Virtatila: Kaiuttimen akun tila

Liitännät
• Bluetooth
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-

laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja 
edellinen kappale

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2x 15 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Kaiuttimen ohjaimet: Kaksi 3 tuuman tehokasta 

subwooferia

Käyttömukavuus
• Taustavalo
• Kaukosäädin: Monitoiminen

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, Akku
• Akkutyyppi: Kiinteä akku
• Käyttöaika akkuvirralla: 5 h

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Kaukosäädin, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), 
Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko, 
Pika-asennusopas, Käyttöopas

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 421 x 158 x 139 mm
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