
 

 

Philips
dockningshögtalare

DS8550
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Nu kan du få ut mer av musik, spel och video. Med den här smarta och snygga 
dockningshögtalaren får du ett fantastiskt ljud från iPod, iPhone eller iPad. Den är 
behändig och har ett inbyggt batteri samt en funktion för Bluetooth-strömning.

Exceptionella ljudprestanda
• Fantastiska spelljudeffekter via Bluetooth
• Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
• Optimal akustisk volym som matchar högtalarkraven
• Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning

Snygg och stilig
• SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
• Snygg look med eller utan dockad iPhone/iPod

Avancerad flexibilitet och kontroll
• Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet
• Lätt att flytta med bekvämt handtag
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner
• Videostativ för iPad-filmnjutning, hands-free



 Äkta digitalt ljud

Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken 
erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört 
med den traditionella analoga 
ljudbearbetningstekniken som finns i dockade 
spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/
iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-
enheternas digitala ljudutgångar och använda en 
digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett 
mycket högre signal/brusförhållande produceras. 
Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt 
balans.

Inbyggt laddningsbart batteri
Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre 
bärbarhet

SoundCurve

Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den 
här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket 
effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena 
kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket 
minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det 
resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du 
får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från 
förbluffande snygga högtalare.

Optimal akustisk volym
Med Smart Sound-designen får du den bästa möjliga 
basåtergivningen. Den akustiska volymen som 
fördelas till respektive mellanregisterelement 
matchar deras akustiska krav. De låga tonerna är 
djupa och tajta, vilket ger en stark och fyllig bas.

Fantastiska ljudeffekter när du spelar 
spel
Spelupplevelsen är aldrig komplett om den inte har 
fantastiska ljudeffekter. Nu kan dina spel bli ännu mer 
spännande, tack vare den här dockningshögtalaren 
från Philips som ger ljudet klang. Hör alla ljud högt 
och tydligt och höj din upplevelse till nya nivåer. 
Dessutom kan du göra detta med enastående 
bekvämlighet, via Bluetooth. Använd bara den 
trådlösa Bluetooth-anslutningen mellan din bärbara 
enhet och dockningshögtalaren, och spela direkt.

Videostativ för iPad
Videostativ för iPad-filmnjutning, hands-free
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Funktioner
• Aux-in
iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med 

färgdisplay, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 
3:e generationen, iPod Classic, iPod Touch, iPod 
nano, 1: generationen, iPod nano, 4:e generationen, 
iPod nano, 5:e generationen, iPod touch, 2:a 
generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, 
iPod, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen

iPod-/iPhone-app
• App-namn: DockStudio
• Ladda ned kostnadsfritt från App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• Uppspelning: Album-/spårnavigering, 

Uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt 

teckenfönster
• Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till 

musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto
• Batteristatus: Batteristatus för högtalare

Anslutningar
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 

Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och 
föregående spår

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2x15 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Högtalarelement: 2 x 3 tums fullregisterwoofer

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
• Batterityp: Inbyggt batteri
• Drifttid för batteri: 5 tim

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 

3,5 mm stereoanslutningskabel, Garanticertifikat, 
Garantisedel för hela världen, 
Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

421 x 158 x 139 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

484 x 220 x 158 mm
•
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