
 

 

Philips
dokstacijas skaļruņi

DS8550
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Pārņemti ar skaņu
Iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēlēm un video jau tūlīt. Viedi un smalki – šie dokstacijas 
skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu no jūsu iPod, iPhone vai iPad un ērtības ar iebūvētu 
uzlādējamu bateriju un bezvadu Bluetooth straumēšanu.

Neatkārtojams skaņas izpildījums
• Augstākās kvalitātes spēļu skaņu efekti ar Bluetooth
• PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
• Optimāls akustiskais skaļums, kas atbilst skaļruņu prasībām
• Precīzi noregulēts zemās frekvences skaņas kanāls dziļas un izteiktas zemās frekvences skaņas 

atveidei

Smalks un klasisks
• SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
• Lielisks izskats ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone vai bez tā

Uzlabota pielāgojamība un kontrole
• Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija vēl labākai pārnēsāšanai
• Ērts rokturis vienkāršai pārvietošanai
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus
• iPad brīvroku video statīvs filmu baudīšanai



 PureDigital skaņa

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija 
nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu 
salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes 
tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, 
kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/
iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un 
visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek 
panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. 
Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir 
perfektā līdzsvarā.

Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija
Iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija vēl labākai 
pārnēsāšanai

SoundCurve

Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais 
izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu 
akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā 
tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, 
ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot 
vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt 
augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša 
izskata skaļruņiem.

Optimāls skaļums
Vieds skaņas dizains sniedz iespējami labāko zemās 
frekvences skaņas atveidi. Katram vidējā diapazona 
skaļrunim piešķirtais akustiskais skaļums perfekti 
atbilst tā akustiskajām prasībām. Zemie toņi tiek 
atveidoti dzidri un izjusti, kas nodrošina spēcīgu un 
bagātīgu zemās frekvences skaņu.

Augstākās kvalitātes spēļu skaņu efekti
Spēļu baudījums nekad nav pilnvērtīgs bez lieliskiem 
skaņas efektiem. Tagad jūsu viedtālruņa vai portatīvo 
ierīču spēles ir iespējams padarīt vēl aizraujošākas, 
pateicoties Philips dokstacijas skaļruņiem, kas 
skaņām piešķir dzīvīgumu. Visas skaņas dzirdamas 
skaļi un skaidri, paceļot spēlēšanas piedzīvojumu 
jaunā līmenī. Turklāt tas ir ļoti ērti, izmantojot 
Bluetooth. Izveidojiet bezvadu Bluetooth 
savienojumu starp portatīvo ierīci un dokstacijas 
skaļruņiem, un sāciet spēli.

iPad video statīvs
iPad brīvroku video statīvs filmu baudīšanai
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Izceltie produkti
• Aux ieeja 484 x 220 x 158 mm
•

iPad saderība
• Saderīgs ar: iPad

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod, iPod mini, iPod ar krāsu displeju, 

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

iPod/iPhone lietojumprogramma
• Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
• Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPhone OS 3.0
• Atskaņošana: Albuma/celiņu navigācija, 

Atskaņošanas kontrole
• Skaņas iestatījumi: 5 joslu ekvalaizers, DBB, DSC – 

standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika
• Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
• Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli, 

Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku, 
Mostieties, klausoties dabas skaņās, Mostieties, 
aplūkojot fotoattēlu

• Baterijas statuss: Skaļruņa baterijas statuss

Savienojamība
• Bluetooth
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas

Audio atskaņošana
• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod 

uzlāde, Atskaņot un pauzēt, Nākamais un 
iepriekšējais celiņš

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 2 x 15 W
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļruņu tipi: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 2 x 3 collu pilna diapazona 

zemfrekvenču skaļruņi

Lietošanas komforts
• Fona apgaismojums
• Tālvadības pults: Daudzfunkcionāls

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 

Baterija
• Akumulatora tips: Iebūvēta baterija
• Baterijas darbības laiks: 5 st.

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Tālvadības 

pults, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, Garantijas 
sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās 
uzstādīšanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

421 x 158 x 139 mm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 
Specifikācijas
dokstacijas skaļruņi

Izlaides datums  
2017-04-07

Versija: 7.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com

http://www.philips.com

