
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อ

สำหรับ iPod/iPhone/iPad

DS9000
ความเที่ยงตรงอย่างแท้จริงที่สัมผัสได้

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ลำโพงเชื่อมต่อของ Philips คือประตูที่สู่ทุกสิ่งที่คุณต้องการจากเสียงเพลง 
ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียมและไม้ ซึ่งให้เสียงเพลงจาก iPod/iPhone/iPad อย่างชัดเจน 
ไม่ผิดเพี้ยน ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์เสียงสมบูรณ์อย่างแท้จริงเหมือนต้นฉบับ

คุณภาพเสียงที่ไร้ผู้เทียบเท่า
• ไดรเวอร์คุณภาพระดับเครื่องเสียงชั้นนำเพื่อให้เสียงที่แท้จริง
• ชุดอุปกรณ์ Passive crossover เพื่อการสร้างย่านความถี่เสียงสมบูรณ์ที่สามารถรับฟังได้
• เทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อเสียงใสคมชัดอย่างที่สุด
• ท่อเสียงเบสที่จูนอย่างแม่นยำเพื่อสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึก
• ตัวเครื่องมีลักษณะขอบเรียบเพื่อจำกัดการพร่าเลือนของเสียง

การออกแบบที่ประณีตและงดงาม
• การออกแบบที่มีระดับด้วยไม้ ผ้า และโลหะ
• โค้งมนด้านหลังเพื่อความสวยหรูและให้เสียงแม่นยำ
• ไม้จากการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การควบคุมขั้นสูง
• พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เพื่อเปิดใช้แสงพื้นหลังของแผงควบคุม
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• ค้นหา, แบ่งปันเพลงและคุณสมบัติอื่นๆ ด้วยแอปพลิเคชัน DockStudio



 ชุดอุปกรณ์ Passive crossover

การออกแบบชุดอุปกรณ์ Passive crossover 
ช่วยให้คุณได้ยินเสียงจากทุกตัวโน๊ตได้อย่างชัดเจน 
เพลงของคุณจึงเล่นเต็มเสียงได้อย่างน่าทึ่ง 
รวมทั้งเป็นธรรมชาติและสมบูรณ์แบบ 
แต่ละส่วนของย่านความถี่เสียงสมบูรณ์ที่สามารถรับฟั
งได้ถูกแยกออกและส่งไปยังไดรเวอร์ที่เหมาะสมผ่าน
ระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
สัญญาณที่อยู่เหนือการตอบสนองต่อความถี่ของไดรเ
วอร์จะไม่ถูกส่งไป ดังนั้น 
คุณภาพของเสียงจึงได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่และ
ระดับความผิดเพี้ยนของเสียงลดน้อยลงเป็นอย่างมาก 
เมื่อบวกเข้ากับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นน
ำแล้ว ชุด Passive crossover จะให้เสียงที่สม่ำเสมอ 
หนักแน่น และสมจริงอย่างต้นฉบับ

ระบบเสียงดิจิตอล

เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงดิจิตอลขั้นสูง 
ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโ
ลยีการประมวลผลเสียงอะนาล็อกทั่วไปที่มีอยู่ในเครื่อ
งเล่นแบบเชื่อมต่อซึ่งให้เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกจาก 
iPod/iPhone 
โดยการรวบรวมคุณภาพเสียงดิจิตอลเอาต์พุตจาก 
iPod/iPhone 
และใช้การประมวลผลดิจิตอลในแต่ละขั้นตอนของวง
จร ส่งผลให้อัตราเสียงต่อสัญญาณรบกวนสูงขึ้น 
ผลที่ได้คือเสียงที่คมชัดสมดุลสมบูรณ์แบบ

โค้งมันด้านหลังเพื่อเสียงที่ดียิ่งกว่า
เค้าโครงและความโค้งมนของฝาปิดด้านหลังไม่เพียง
ดูดีเท่านั้น 
แต่ยังให้เสียงอะคูสติกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย 
การออกแบบความโค้งมนที่พิถีพิถันจะช่วยเสริมความ

แข็งแกร่งของตู้ลำโพง 
ลดเสียงก้องภายในและให้เสียงที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น
พร้อมสร้างสำเนาเสียงที่เป็นธรรมชาติ 
ให้คุณเพลิดเพลินกับลำโพงรูปทรงน่ารักทั้งคู่และเสีย
งที่ดึงดูดใจ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

อุปกรณ์ด้านเสียงระดับดีที่สุดส่วนใหญ่สามารถปิดหน้
าจอได้เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้เต็มที่ 
และสามารถโฟกัสกับการรับพลังฟังเสียงที่สร้างขึ้นให
ม่ 
ทั้งยังสามารถสนุกกับคุณสมบัติพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ไ
ด้เพียงคุณไม่อยู่ในบริเวณนั้นปุ่มการทำงานที่มีแสงสว่
างจะหรี่แสงลงและเมื่อคุณเคลื่อนมือเข้าใกล้ตัวเครื่อ
ง 
ปุ่มการทำงานจะสว่างขึ้นเพื่อให้คุณควบคุมการทำงา
นได้ไม่ยุ่งยาก

แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store

แอปพลิเคชันฟรี DockStudio จาก Philips 
จะช่วยให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณมีคุณสมบัติที่โฉบเฉี่
ยวมากมาย 
คุณสามารถฟังรายการวิทยุรายการโปรดของคุณ, 
ค้นหาเพลงใหม่ๆ 
จากสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันแห่งทั่วโลก, 
เบราส์ผ่านคอลเลคชันเพลงและแบ่งปันเพลงที่คุณฟัง
ผ่านทาง Facebook และ Twitter 
ให้คุณได้ตั้งค่าปลุกเองในโหมดนาฬิกาด้วยเพลงที่หล
ากหลาย 
และยังมีการรายงานสภาพอากาศที่มีการอัพเดตอีกด้ว
ย ดาวน์โหลด DockStudio ได้จาก App Store 
และค้นข้อมูลเพิ่มเติม
DS9000/10

รายละเอียดเฉพาะ
ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod mini, iPod 

พร้อมจอสี, iPod nano 1st Generation, iPod nano 
2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod 
nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, 
iPod classic, iPod touch, iPod touch 2nd 
Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod 
5th Generation

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone
• ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
• ชื่อ App: DockStudio
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPhone OS 3.0
• การเล่น: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
• การตั้งค่าเสียง: อีควอไลเซอร์แบนด์ 5, DBB, DSC-

Flat,ป็อป,ร็อค,แจ๊ส,คลาสสิค
• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง, 

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, 
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

การเล่นเสียง
• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 

เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียง: 2 x 50 W RMS

ลำโพง
• ตัวขับเสียง: ทวีตเตอร์ขนาด 2 x 1", วูฟเฟอร์ขนาด 2 

x 4"
• การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: 

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเชื่อมต่อ
• Aux in

สะดวกสบาย
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPhone, iPod

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz

อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายช่องต่อสัญญาณเข้า 

ขนาด 3.5 มม., สายไฟ
• รีโมทคอนโทรล
• อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• รับประกัน: ใบรับประกัน, คู่มือการรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 9.6 กก.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 619 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 276 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 276 มม.
• น้ำหนัก: 6.5 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 216 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 214 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 562 มม.
•
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