Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone/iPad

DS9000

Oplev sand kvalitet
med denne dockinghøjttaler
Dockinghøjttaleren S9000/12 fra Philips 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
• SoundCurve sikrer krystalklar lyd
• Førsteklasses design i naturligt træ, stof og metal
• 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

DS9000/12

Dockinghøjttaler
til iPod/iPhone/iPad

Vigtigste nyheder
Passiv overgang

Nærhedssensor

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.

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.
Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på

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/støjforhold. Resultatet er en enestående
lydkvalitet, der er i perfekt balance.

førsteklasses hi-fi-højttalerkoncepter - der
blander ultimativ gengivelse af høje frekvenser
med forbløffende nøjagtighed og detaljer.
Forvrængning reduceres til absolut minimum,
så de fineste musiknuancer kan komme
nøjagtigt frem.

Smart designet docking-port med
fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken
som helst iPod eller iPhone uden særlige
adaptere. Den fungerer endda med de fleste
typer etuier siddende på – sæt blot din iPod
eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du
virkelig nyde din musik uden problemer.

Red Dot Award 2010
Fidelio Primo-dockinghøjttaleren DS9000
er designet til mennesker, der ønsker at
nyde deres musik med stil. Bygget med
drivere i høj kvalitet og et smukt, jævnt
trækabinet kombineret med metalnet på
indersiden. Den har alle kendetegnene
ved et rigtigt kvalitetsprodukt. Denne
ægte stereoarkitektur giver ikke bare en
overlegen lydoplevelse og udstråler
autentisk lyd - det fantastiske, unikke og
helstøbte design er også smukt, når det
ikke bliver brugt.

Enheder i høj kvalitet

Philips-dockinghøjttaleren har en ring-tweeter
- en højkvalitativ transducer, der anvendes i

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer
omkostninger, energiforbrug og CO2udledning. Hvordan? De tilbyder en
markant miljømæssig forbedring på et
eller flere af Philips' grønne fokusområder
- energieffektivitet, emballage, farlige
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse
samt garanteret lang levetid.
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Specifikationer
iPad-kompatibilitet

Lyd

• Kompatibel med: iPad

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 nano 6.
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, DSCFlat,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

Audio Playback

• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPad, Oplader
iPhone, Oplader iPod, Afspil og Pause, Næste/
Foregående spor

•
•
•
•

Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
Lydsystem: Stereo
Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

• Højttalerdriver: 2 x 1" diskanthøjttalere, 2 x 4"
basenheder

Tilslutningsmuligheder
• AUX-indgang

Komfort

• Fjernbetjening: Multifunktionel

Strøm

• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tilbehør

• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening,
3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garanticertifikat,
Globalt garantibevis, Quick Install Guide

Mål

• Mål på produkt (B x H x D): 562 x 214 x 216 mm
• Mål på emballage (B x H x D):
619 x 276 x 276 mm
• Vægt: 6,5 kg
• Vægt inkl. emballage: 9,6 kg
•
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