
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

DS9000
Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

su šia garsiakalbių sistema
„Philips“ DS9000/12 garsiakalbių sistema – tai kelias į tai, ką labiausiai vertinate muzikoje. Integruoti 
aukščiausios kokybės komponentai ir natūrali mediena suteikia galimybę atkurti itin raiškų garsą iš 
„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, todėl galite mėgautis tikrai natūraliu garsu, kuris atitinka originalą.

Neprilygstama garso kokybė
• Audiofilų kokybės tvarkyklės autentiško garso atkūrimui
• Pasyvus dvijuostis skiriamasis filtras visiškam garsinio spektro atkūrimui
• „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui
• Korpusas su užapvalintais kraštais apriboja garso difrakciją

Rafinuotas dizainas ir apdaila
• „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
• Aukščiausios kokybės natūralaus medžio, medžiagos ir metalo dizainas
• Tvarios medienos šaltinis saugantis ekologinį balansą

Pažangus intuityvus valdymas
• Artumo daviklis fono apšvietimo valdymo panelių aktyvavimui
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis



 Pasyvus dvijuostis skiriamasis filtras

Pasyvaus dvijuosčio skiriamojo filtro dizainas 
leidžia aiškiai išgirsti kiekvieną natą, todėl 
muzika yra neįtikėtinai skaidri, natūrali ir sodri. 
Dėl sudėtingos inžinerijos kiekviena garso 
dažnių spektro dalis yra atskiriama ir siunčiama 
į atitinkamas tvarkykles. Signalai už tvarkyklės 
dažnių atsako niekada nėra siunčiami, todėl 
garso kokybė yra tobulesnė, o iškraipymo lygis 
mažesnis. Kartu su aukščiausios kokybės 
elektroniniais komponentais pasyvus dvijuostis 
skiriamasis filtras perteikia rišlų, puikų ir 
originalui artimą garsą.

„Pure Digital“ garsas

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo 
technologija užtikrina žymiai geresnę garso 
kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis 
garso apdorojimo technologijomis, kurios 
įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, 
kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / 
„iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės 
stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ 
skaitmeninę garso išvestį ir naudojant 
skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug 
didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas 
- neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

Artumo jutiklis

Dauguma aukštos kokybės audiofilų prietaisų 
išjungia ekraną – kad galėtumėte mėgautis 
muzika, o energija yra sutelkiama garso 
atkūrimui. Naudodamiesi artumo daviklio 
funkcija, galite tuo mėgautis taip pat. Paėjus 
toliau, apšviesti funkciniai mygtukai 
automatiškai pritemsta. Kai ranka priartėja 
arčiau, užsidega funkciniai mygtukai, todėl be 
jokio vargo galite valdyti savo muziką.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, 
paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar 
„iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be 
to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose 
– paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar 
„iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be 
jokių trikdžių.

Audiofilų kokybės tvarkyklės

„Philips“ prijungiamasis garsiakalbis turi žiedo 
formos aukštųjų dažnių garsiakalbį – aukštos 

kokybės keitiklį, naudojamą Hi-Fi garsiakalbių 
sistemose – kuris derina puikų aukštų dažnių 
atkūrimą su neįtikėtinu tikslumu bei detalėmis. 
Iškraipymai sumažinami iki minimumo ir 
perteikiami net mažiausi muzikos niuansai.

2010 m. „Red dot“ dizaino 
apdovanojimas
„Fidelio Primo“ garsiakalbių sistema 
DS9000 sukurta tiems, kurie nori 
mėgautis muzika stilingai. Konstrukcija su 
audiofilų lygio tvarkyklėmis ir maloniai 
glotniomis medinėmis dėžėmis su 
metaliniu koriu viduje tikrai turi kokybiško 
produkto ženklą. Ši stereo architektūra ne 
tik perteikia puikų ir autentišką garsą, jo 
nuostabus unikalus ir vientisas dizainas 
taip pat gerai atrodo, net ir nenaudojant.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod mini”, „iPod“ su 

spalvotu ekranu, „iPod nano” (1-oji karta), „iPod 
nano” (2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod 
nano” (4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod 
Classic“, „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), 
„iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod” (5-oji 
karta), „iPod nano” (6-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Programos pavadinimas: „DockStudio“
• Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0
• Įrašo perklausa: Albumo/takelio navigacija, 

Atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-

„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“, „Classic“
• Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, 

Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, 
Pabuskite su vaizdais

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPad“ įkrovimas, 

„iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Groti ir 
sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2x50W
• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių 

atspindžiu
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 1 col. aukštų dažnių siųstuvai, 2 x 

4 col. žemų dažnių garsiakalbiai

Prijungimo galimybė
• Aux įvestis

Patogumas
• Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis 

valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, 
Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, 
Trumpa instrukcija

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

562 x 214 x 216 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

619 x 276 x 276 mm
• Svoris: 6,5 kg
• Svoris su pakuote: 9,6 kg
•

DS9000/12

Specifikacijos
Garsiakalbių sistema
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

http://www.philips.com

