Philips
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone/iPad

DS9000

De ultieme geluidservaring
met deze docking-luidspreker
De Philips DS9000/12 docking-luidspreker is de poort naar alle muziek die u dierbaar is.
Gemaakt met eersteklas onderdelen en afgewerkt met natuurlijk hout, waardoor de
muziek op uw iPod/iPhone/iPad zo authentiek klinkt als toen het werd opgenomen.
Ongeëvenaarde geluidskwaliteit
• Drivers voor een authentieke geluidsweergave waar kenners van dromen
• Passieve crossover voor volledig hoorbare spectrumweergave
• Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
• Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
• Behuizing met gladde randen om geluidsdiffractie te beperken
Prachtige vormgeving en afwerking
• SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
• Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout, textiel en metaal
• Duurzaam geproduceerd hout om het ecologische evenwicht te behouden
Geavanceerde intuïtieve bediening
• Nabijheidssensor om het verlichte bedieningspaneel te activeren
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

DS9000/12

Docking-luidspreker
voor iPod/iPhone/iPad

Kenmerken
Passieve crossover

Nabijheidssensor

Met passieve crossover hoort u duidelijk elke
noot, zodat uw muziek verbazingwekkend
zuiver, natuurlijk en compleet klinkt. Met
behulp van complexe techniek wordt elk deel
van het volledig hoorbare spectrum van
geluidsfrequenties gescheiden en naar de juiste
drivers gezonden. Signalen die buiten de
frequentie van een driver vallen, worden nooit
verzonden, waardoor de geluidskwaliteit
enorm wordt verbeterd en de vervorming
sterk wordt verminderd. Samen met de
eersteklas elektronische componenten levert
passieve crossover geluid dat coherent,
ongeëvenaard en trouw aan het origineel is.

Bij de meeste topapparatuur kan het scherm
worden uitgeschakeld, zodat alle aandacht naar
de muziek uitgaat en alle stroom wordt
gebruikt voor de geluidsweergave. Dankzij de
nabijheidssensor gaat dat vanzelf. Zodra u
wegloopt worden de verlichte functietoetsen
automatisch gedimd. Wanneer u weer in de
buurt komt, lichten de functietoetsen weer op
en kunt u probleemloos de muziek regelen.
Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Zuiver, digitaal geluid

De geavanceerde zuivere, digitale
verwerkingstechnologie levert bijzonder
superieure geluidsprestaties in vergelijking met
de conventionele analoge geluidstechnologie
die wordt gebruikt in dockspelers voor de
analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De
signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger
met de digitale audio-uitgang op de iPod/
iPhone en digitale verwerking op elk niveau van
het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard,
helder geluid dat perfect in balans is.

Dit slim ontworpen dockingstation met
veermechanisme is geschikt voor alle modellen
iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U
hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen;
plaats uw iPod of iPhone direct op het station.
Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek
genieten.

luidsprekerconcepten en die een optimale
high-frequency weergave combineert met
verbluffende en ongelooflijke nauwkeurigheid
en details. Vervorming wordt tot een absoluut
minimum beperkt, waardoor de fijnste
muzieknuances volledig natuurgetrouw zijn te
horen.

Red Dot Award 2010
De Fidelio Primo docking-luidspreker
DS9000 is voor mensen die graag in stijl
van muziek genieten. Met luidsprekers
voor echte audiofielen, een mooie, glad
afgewerkte houten behuizing en een
metalen honingraat aan de binnenkant
oogt dit zeker als een kwaliteitsproduct.
De constructie van deze stereo
onderstreept de superieuriteit en
authenticiteit van het geluid, waarbij het
unieke naadloze design in geen enkel
interieur misstaat.

Drivers voor de echte kenner

De Philips docking-luidspreker heeft een
ringradiator-tweeter, een omvormer van
topkwaliteit die wordt gebruikt in Hi-Fi-

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze
producten bieden aanzienlijk betere
milieuprestaties in een of meer van de
Green Focal Areas van Philips:
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke
stoffen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.
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Specificaties
iPad-compatibiliteit

Geluid

• Compatibel met: iPad

Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met
kleurendisplay, iPod nano 1e generatie, iPod nano
2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod classic,
iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e
generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano
6e generatie

iPod/iPhone-app
•
•
•
•

Gratis downloaden vanaf App Store
Naam app: DockStudio
Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
Afspelen: Navigeren door album/nummer,
Afspeelbediening
• Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSCFlat,Pop,Rock,Jazz,Klassiek
• Klok: Analoog scherm, Digitaal display
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden,
Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker
worden met natuurgeluiden, Wakker worden met
foto

Audioweergave

• Afspeelmodus oplaadstation: iPad opladen, iPhone
opladen, iPod opladen, Afspelen en onderbreken,
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•
•
•
•

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
Geluidssysteem: Stereo
Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

• Luidsprekerdrivers: Tweeters 2 x 1 inch, Woofers
2 x 4 inch

Connectiviteit
• Aux-ingang

Comfort

• Afstandsbediening: Multifunctioneel

Vermogen

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

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer,
Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangkabel,
Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart,
Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

• Afmetingen van product (B x H x D):
562 x 214 x 216 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
619 x 276 x 276 mm
• Gewicht: 6,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 9,6 kg
•
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