
 

 

Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone/iPad

DS9000
Oplev sand kvalitet

Besat af lyd
Philips-dockinghøjttaleren er en port til alt det, du elsker ved musik. Den er bygget af de 
bedste komponenter og naturligt træ, og den giver den bedste lyd fra iPod/iPhone/iPad 
og giver dig en autentisk lydoplevelse, der er tro mod originalen.

Lydkvalitet uden sidestykke
• Enheder i høj kvalitet sikrer autentisk lydgengivelse
• Passiv overgang giver fuld gengivelse af lydspektrum
• Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd
• Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse
• Kabinet med glatte kanter begrænser lyddiffraktion

Udsøgt design og finish
• Førsteklasses design i naturligt træ, stof og metal
• Sensuelt buet bagside giver elegance og præcis lyd
• Bæredygtige træmaterialer for at bevare den økologiske balance

Avanceret, intuitiv betjening
• Nærhedssensor til aktivering af det baggrundsoplyste kontrolpanel
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 Passiv overgang

Med passivt overgangsdesign kan du høre alle toner 
tydeligt, så din musik lyder fantastisk klar, naturlig og 
komplet. Gennem et komplekst ingeniørarbejde 
bliver alle dele af det fulde lydspektrum for 
lydfrekvenser adskilt og sendt til de rigtige enheder. 
Signaler, der ligger over en enheds frekvenskurve, 
bliver aldrig sendt, hvilket forbedrer lydkvaliteten 
markant og reducerer forvrængningsniveauet. 
Sammen med de elektroniske kvalitetskomponenter 
leverer passiv overgang en lyd, der er 
sammenhængende, kompromisløs og tro over for 
originalen.

Ren digital lyd

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver 
langt bedre lyd end den almindelige analoge 
lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-
afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal 
fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens 
digitale lydudgangssignal og anvende digital 
behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt 
højere signal/støj-forhold. Resultatet er en 
enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.

Buet bagside giver bedre lyd
De rene linjer og sensualiteten på den buede bagside 
ser ikke bare fantastisk ud – den skaber også en mere 
effektiv struktur for akustikken. Kurven er nænsomt 
designet og øger højttalerkabinettets stivhed, hvilket 
reducerer den indvendige resonans og resulterer i 
en mere præcis og naturlig lydgengivelse. Du kan 
nyde de to smukke højttalere og fantastisk lyd.

Nærhedssensor

Det er muligt at slukke displayet på de fleste 
kvalitetsenheder – så du kan nyde musikken, og 
energien kan bruges på lydgengivelse. Med 
nærhedssensorfunktionen kan du også få glæde af 
det. De oplyste funktionstaster dæmpes automatisk, 
når du går væk. Når dine hænder nærmer sig, lyser 
funktionstasterne op, så du kan betjene musikken 
uden problemer.

DockStudio-app i App Store

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.
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Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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

farvedisplay, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod classic, 
iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. 
gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation

iPod/iPhone-app
• Gratis download fra App Store
• Programnavn: DockStudio
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• Afspilning: album-/nummernavigation, 

afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-

Flat,pop,rock,jazz,klassisk
• Ur: analogt display, digitalt display
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer, vågn op til musik, 

vågn op til naturlyde, vågn op til billeder

Lydafspilning
• Afspilningstilstande for dock: næste og foregående 

spor, afspil og pause

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned
• Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS

Højttalere
• Højttalerdrivere: 2 x 1" diskanthøjttalere, 2 x 4" 

basenheder
• Højttalerfunktioner: bass reflex-højttalersystem

Tilslutningsmuligheder
• AUX-indgang

Komfort
• Opladningsenhed: iPhone, iPod

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: 3,5 mm stereolinjeindgangskabel, 

netledning
• Fjernbetjening
• Andet: Quick start guide
• Garanti: Garanticertifikat, Verdensgarantihæfte

Mål
• Bruttovægt: 9,6 kg
• Bredde (emballage): 619 mm
• Højde (emballage): 276 mm
• Dybde (emballage): 276 mm
• Vægt: 6,5 kg
• Hovedenhedens dybde: 216 mm
• Hovedenhedens højde: 214 mm
• Hovedenhedens bredde: 562 mm
•
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