Philips
docking-luidspreker

DS8550

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Bezeten van muziek
Beleef uw muziek, games en video's nog intenser. Met deze handige en chique docking-luidspreker is
het geluid van uw iPod, iPhone of iPad werkelijk verbluffend. De ingebouwde oplaadbare batterij en de
mogelijkheid om te streamen via Bluetooth maken de luidspreker bovendien uiterst gebruiksvriendelijk.
Uitzonderlijke geluidsprestaties
• Superieure geluidseffecten voor games via Bluetooth
• Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
• Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker
• Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
Chic en stijlvol
• SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
• Geweldig om te zien, met of zonder iPod/iPhone in het station
Geavanceerde flexibiliteit en bediening
• Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid
• Ligt comfortabel in de hand, dus gemakkelijk te verplaatsen
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies
• Videostandaard voor handsfree films kijken op de iPad
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docking-luidspreker

Specificaties
iPad-compatibiliteit

Audioweergave

• Compatibel met: iPad

Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met
kleurendisplay, iPod nano 2e generatie, iPod nano
3e generatie, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1e
generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e
generatie, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e
generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano
6e generatie

iPod/iPhone-app
•
•
•
•
•
•
•

•

Naam app: DockStudio
Gratis downloaden vanaf App Store
Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
Afspelen: Navigeren door album/nummer,
Afspeelbediening
Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSCFlat,Pop,Rock,Jazz,Klassiek
Klok: Analoog scherm, Digitaal display
Alarm: Verschillende wekmogelijkheden,
Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker
worden met natuurgeluiden, Wakker worden met
foto
Batterijstatus: Status van de luidsprekerbatterij

Connectiviteit
•
•
•
•

Kenmerken

Bluetooth
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
Aux-ingang

• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod
opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en
vorige nummer

Zuiver, digitaal geluid

Geluid
•
•
•
•

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W
Geluidssysteem: Stereo
Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

• Luidsprekerdrivers: 2 x 3 inch full-range woofers

Comfort

• Achtergrondverlichting
• Afstandsbediening: Multifunctioneel

Vermogen

• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz,
Batterij
• Batterijtype: Ingebouwde batterij
• Gebruikstijd van accu: 5 uur

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer,
Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangkabel,
Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart,
Snelle installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing

De geavanceerde zuivere, digitale
verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure
geluidsprestaties in vergelijking met de
conventionele analoge geluidstechnologie die wordt
gebruikt in dockspelers voor de analoge audiouitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/
ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de
digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale
verwerking op elk niveau van het circuit. Het
resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat
perfect in balans is.

Ingebouwde oplaadbare batterij

Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer
bewegingsvrijheid

SoundCurve

Afmetingen

• Afmetingen van product (B x H x D):
421 x 158 x 139 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
484 x 220 x 158 mm
•

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van
deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer
effectieve akoestische structuur voor
geluidsweergave. De ronding maakt de
luidsprekerkast sterker, vermindert de interne
resonantie en elimineert geluidstrillingen en vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder
geluid uit schitterende luidsprekers.

Optimaal akoestisch volume

Smart Sound levert de best mogelijke basweergave.
Het akoestische volume dat aan elke mid range
driver wordt toegewezen, is perfect afgestemd op de
akoestische vereisten. Lage tonen komen diep en
strak naar buiten, wat een sterke en volle bas
oplevert.

Superieure geluidseffecten voor games
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De gamebelevenis is niet compleet zonder superieur
geluid. Nu worden uw games op uw smartphone of
ander draagbaar apparaat nog leuker dankzij de
Philips-docking-luidspreker die geluid power geeft.
Hoor al het geluid luid en duidelijk en til de
gamebelevenis naar nieuwe hoogten. Bovendien kunt
u dit heel gemakkelijk doen via Bluetooth. Maak
gewoon een draadloze Bluetooth-verbinding tussen
het apparaat en de docking-luidspreker voor
optimaal speelplezier.

Videostandaard voor iPad

Videostandaard voor handsfree films kijken op de
iPad

