
 

 

Philips
głośnik ze stacją dokującą

DS8550
Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem
Wydobądź więcej z muzyki, gier i filmów — natychmiast! Ten elegancki głośnik ze stacją 
dokującą zapewnia wysokiej jakości dźwięk dla odtwarzacza iPod, telefonu iPhone i urządzenia 
iPad. Zawiera wbudowany akumulator i funkcję strumieniowego transferu Bluetooth.

Wyjątkowy dźwięk
• Wspaniałe efekty dźwiękowe dzięki Bluetooth
• W pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku gwarantuje najwyższą czystość odbioru
• Optymalna głośność akustyczna dostosowana do parametrów głośników
• Precyzyjnie dostrojone tuby basowe zapewniające pełny i głęboki bas

Szykowny i stylowy
• Technologia SoundCurve zapewnia krystalicznie czystą jakość dźwięku
• Wspaniały wygląd, także z zadokowanym urządzeniem iPod/iPhone

Elastyczność i sterowanie
• Wbudowany akumulator ułatwiający przenoszenie urządzenia
• Wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne 

funkcje
• Podstawa wideo do bezprzewodowego oglądania filmów na urządzeniu iPad.



 W pełni cyfrowy dźwięk

Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia 
przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie 
wyższą jakość w porównaniu z technologią 
stosowaną w konwencjonalnych stacjach 
dokujących, które korzystają z analogowego 
sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. 
Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń 
iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania 
cyfrowego na wszystkich etapach pozwala 
uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do 
szumu. Wynikiem tego jest niezrównana 
czystość i idealna równowaga dźwięku.

Wbudowany akumulator
Wbudowany akumulator ułatwiający 
przenoszenie urządzenia

Technologia SoundCurve

Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona 
tylna część tego głośnika ze stacją dokującą 
zapewnia wysoko wydajną strukturę 
akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej 
krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność 
obudowy, znacznie redukując wewnętrzne 
rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia 
dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym 
dźwiękiem płynącym z głośników o 
olśniewającym wyglądzie.

Optymalna głośność akustyczna
Specjalna budowa głośników pozwala uzyskać 
najlepsze możliwe odtworzenie basów. 
Głośność akustyczna każdego z 
przetworników tonów średnich idealnie 

odpowiada parametrom akustycznym. Tony 
niskie są pełne i głębokie, zapewniając mocne i 
bogate basy.

Wspaniałe efekty dźwiękowe podczas 
grania
Wrażenia podczas grania nigdy nie są 
kompletne bez wspaniałych efektów 
dźwiękowych. Teraz gry w smartfonie lub 
innym urządzeniu przenośnym mogą być 
jeszcze bardziej ekscytujące — dzięki temu 
głośnikowi ze stacją dokującą firmy Philips, 
który zapewnia wspaniały, głośny i wyraźny 
dźwięk. Można to osiągnąć w bardzo prosty 
sposób, korzystając z technologii Bluetooth. 
Wystarczy nawiązać bezprzewodowe 
połączenie Bluetooth między urządzeniem 
przenośnym a głośnikiem ze stacją dokującą i 
można rozpocząć grę.

Podstawa wideo do urządzenia iPad
Podstawa wideo do bezprzewodowego 
oglądania filmów na urządzeniu iPad.

Nagroda organizacji 
CES za innowacyjność
Nagroda za innowacje 
2011
Głośnik ze stacją dokującą 
Fidelio gwarantuje 

wspaniałe wrażenia podczas oglądania 
filmów i grania, odtwarzając dźwięk z 
urządzenia iPod, iPhone i iPad ze 
zdumiewającą jakością. Obsługa Bluetooth 
i wbudowany akumulator zapewniają 
niesamowitą wygodę podczas 
użytkowania.
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Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym 

wyświetlaczem, iPod nano 2. generacji, iPod nano 
3. generacji, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1. 
generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. 
generacji, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. 
generacji 8/16/32 GB, iPod 5. generacji, iPod nano 
6. generacji

Aplikacja iPod/iPhone
• Nazwa aplikacji: DockStudio
• Możliwość darmowego pobrania z serwisu App 

store
• Zgodność: iPhone OS 3.0
• Odtwarzanie: Nawigacja wg albumu/utworu, 

Sterowanie odtwarzaniem
• Ustawienia dźwięku: 5-pasmowy korektor, DBB, 

DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Zegar: Wyświetlacz analogowy, Cyfrowy 

wyświetlacz
• Budzik: Wiele rodzajów alarmów, Wyłącznik 

czasowy, Budzenie przy muzyce, Budzenie przy 
dźwiękach natury, Budzenie przy widoku zdjęcia

• Stan akumulatora: Stan akumulatora głośnika

Możliwości połączeń
• Bluetooth
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wejście AUX

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, 
Następna/poprzednia ścieżka

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
• System dźwięku: Stereo
• Typy głośników: System Bass Reflex
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Przetworniki głośnikowe: 2 głośniki 

pełnozakresowe 3"

Udogodnienia
• Podświetlenie
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
• Typ baterii: Wbudowany akumulator
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 5 godz.

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Pilot zdalnego sterowania, Przewód stereo z 
wtykami 3,5 mm, Karta gwarancyjna, Broszura 
gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej 
instalacji, Instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

421 x 158 x 139 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

484 x 220 x 158 mm
•
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