Philips
dokstacijas skaļruņi

paredzēti iPod/iPhone/iPad

DS9000

Izbaudi patiesu precizitāti
ar šiem dokstacijas skaļruņiem
Philips DS9000/12 dokstacijas skaļruņi ir iespēja piekļūt tam, ko uzskatāt par vērtīgāko mūzikā.
Radīti no augstākās klases komponentiem un dabiska koka, tie ļauj pilnībā sadzirdēt iPod/
iPhone/iPad skaņas kvalitāti, nodrošinot autentisku, oriģinālam atbilstošu skaņas pieredzi.
Vienreizēja skaņas kvalitāte
• Audiofīlas kvalitātes skaļruņi autentiskas skaņas reproducēšanai
• Pasīvā signālu sadalīšana visa dzirdamā spektra reproducēšanai
• PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu
• Precīzi noregulēts zemās frekvences skaņas kanāls dziļas un izteiktas zemās frekvences skaņas
atveidei
• Līdzenu malu korpuss ierobežo skaņas difrakciju
Izsmalcināts dizains un apdare
• SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
• Augstākās kvalitātes dizains no dabīgā koka, auduma un metāla
• Kokmateriālu resursu izmantošana saglabā ekoloģisko līdzsvaru
Uzlabota intuitīva kontrole
• Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmugurgaismojumu
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus
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Izceltie produkti
Pasīvā signālu sadalīšana

Bezkontakta sensors

Pasīvā signāla sadalīšanas dizains ļauj skaidri
sadzirdēt katru noti, tādējādi jūsu mūzika plūst
apbrīnojami tīri, dabiski un pilnīgi. Ar sarežģītas
tehnoloģijas starpniecību katra pilnībā
dzirdamā skaņas frekvenču spektra daļa tiek
atdalīta un nosūtīta attiecīgajiem skaļruņiem.
Signāli, kas atrodas ārpus skaļruņa frekvenču
darbības, nekad netiek sūtīti, tādēļ skaņas
kvalitāte ir ievērojami uzlabota, un kropļojumu
līmenis manāmi pazemināts. Kopā ar augstākās
kvalitātes elektroniskajiem komponentiem,
pasīvā signāla sadalīšana sniedz audio
skanējumu, kas ir saskaņots, nevainojams un
atbilst oriģinālam.

Vairums augstākās kategorijas audiofīlo ierīču
ļauj displejam izslēgties, lai mūzikas baudījums
būtu pilnīgs, novirzot enerģiju skaņas
reproducēšanai. Ar bezkontakta sensora
funkciju jūs varat baudīt arī šo priekšrocību.
Paejiet nost no ierīces, un izgaismotie funkciju
taustiņi automātiski nodziest. Tuvinot roku,
funkciju taustiņi atkal iedegas, un jūs varat
kontrolēt mūziku bez lieka satraukuma.
Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu
ietvaru

PureDigital skaņa

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes
tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku
skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo
analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda
sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros
izmantota analogā audio izvade no iPhone/
iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio
izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo
apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un
traucējumu attiecība. Rezultāts ir
nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā
līdzsvarā.

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar
atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod
vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas
darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā
– ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu,
kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez
jebkādām rūpēm.

augstas kvalitātes devējs, ko lieto Hi-Fi
skaļruņu koncepcijās –, kas apvieno
nepārspējamu augsto frekvenču atveidi ar
apbrīnojamu precizitāti un detaļu
reproducēšanu. Kropļojumi ir samazināti līdz
absolūtam minimumam, ļaujot atklāt smalkākās
muzikālās nianses visā to precizitātē.

Red Dot balva 2010
Fidelio Primo dokstacijas skaļrunis
DS9000 ir izstrādāts cilvēkiem, kuri vēlas
baudīt mūziku ar stilu. Būvēts ar audiofīla
līmeņa draiveriem un patīkamu, gludu
koka korpusu apvienojumā ar metāla šūnu
rakstu iekšpusē, tam neapšaubāmi ir visas
kvalitatīva produkta iezīmes. Tā patiesā
stereo arhitektūra ne tikai atveido
augstākās kvalitātes skanējumu un atskaņo
autentisku skaņu; tā satriecošais, unikālais
vienlaidu dizains izskatās brīnišķīgi arī tad,
kad ierīce netiek lietota.

Audiofīlas kvalitātes skaļruņi

Philips Fidelio dokstacijas skaļruņiem ir
kupolveida augsto frekvenču skaļrunis –

Philips videi draudz. logotips
Philips videi draudzīgie produkti var
samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un
CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie
nodrošina ievērojamu vides aizsardzību
vienā vai vairākās Philips ekoloģiski
galvenajās sfērās — energoefektivitāte,
iesaiņošana, bīstamas vielas, svars,
otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un
uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas
iPad saderība

Skaņa

• Saderīgs ar: iPad

iPhone saderība

• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPod saderība

• Saderīgs ar: iPod, iPod mini, iPod ar krāsu displeju,
iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze),
iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze),
iPod nano (5. paaudze), iPod classic, iPod touch,
iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. paaudze),
8/16/32 GB, iPod (5. paaudze), iPod nano
(6. paaudze)

iPod/iPhone lietojumprogramma
•
•
•
•

Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio
Saderība: iPhone OS 3.0
Atskaņošana: Albuma/celiņu navigācija,
Atskaņošanas kontrole
• Skaņas iestatījumi: 5 joslu ekvalaizers, DBB, DSC –
standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika
• Pulkstenis: Analogais displejs, Digitālais displejs
• Modinātāja signāls: Daudzi modinātāja signāli,
Izslēgšanās taimeris, Mostieties, klausoties mūziku,
Mostieties, klausoties dabas skaņās, Mostieties,
aplūkojot fotoattēlu

Audio atskaņošana

• Spraudņa atskaņošanas režīms: Notiek iPad uzlāde,
iPhone uzlāde, iPod uzlāde, Atskaņot un pauzēt,
Nākamais un iepriekšējais celiņš

•
•
•
•

Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W
Skaņu sistēma: Stereo
Skaļruņu tipi: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.
Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Skaļruņi

• Skaļruņu draiveri: 2 x 1" augstfrekvenču skaļruņi, 2
x 4" zemfrekvenču skaļruņi

Savienojamība
• Aux ieeja

Lietošanas komforts

• Tālvadības pults: Daudzfunkcionāls

Strāvas padeve

• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Piederumi

• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Tālvadības
pults, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, Garantijas
sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās
uzstādīšanas pamācība

Izmēri

• Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
562 x 214 x 216 mm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
619 x 276 x 276 mm
• Svars: 6,5 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,6 kg
•
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