
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

for iPod/iPhone/iPad

DS9000
Opplev fullstendig lydgjengivelse

med denne dokkinghøyttaleren
Philips DS9000/12-dokkinghøyttaler gir deg en komplett musikkopplevelse. Den er bygd med 
førsteklasses komponenter og naturlig tre og gir deg en fullstendig lydgjengivelse fra iPod/
iPhone/iPad, slik at du får en lydopplevelse som er tro mot den opprinnelige musikken.

Enestående lydkvalitet
• Høyttalerelementer for hi-fi-entusiaster for autentisk lydgjengivelse
• Passiv deling for gjengivelse av et fullstendig lydspekter
• Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
• Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse
• Kabinett med jevne kanter for å begrense diffraksjon av lyd.

Stilig design og utseende
• SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
• Førsteklasses design i naturlig tre, stoff og metall
• Tre fra bærekraftig kilde for å opprettholde en økologisk balanse

Avansert, intuitiv kontroll
• Nærhetssensor for å aktivere bakbelyst kontrollpanel
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner



 Passiv deling

Design med passiv deling gjør det mulig å høre 
hver eneste note tydelig slik at musikken 
fremstår som utrolig ren, naturlig og komplett. 
Gjennom komplisert teknologi blir hver del av 
det fullstendige spekteret av lydfrekvenser 
separert og sendt til de aktuelle driverne. 
Signaler som ligger utenfor frekvensområdet 
for et høyttalerelement, blir ikke sendt, slik at 
lydkvaliteten blir betydelig forbedret og nivået 
av forvrengning reduseres betraktelig. Sammen 
med elektroniske komponenter av høy kvalitet 
sørger passiv deling for å levere lyd som er 
sammenhengende, kompromissløs og tro mot 
originallyden.

Ren digital lyd

Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi 
gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet 
med den tradisjonelle analoge 
lydbehandlingsteknologien man finner i 
dokkingspillere som bruker en analog 
lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke 
iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital 
behandling i alle deler av prosessen, får man et 
mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er 
uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

Nærhetssensor

På de fleste avanserte lydapparatene kan 
skjermen slås av, slik at du kan nyte musikken 
fullt ut, og slik at strømmen kan fokuseres på 
lydgjengivelse. Med nærhetssensoren får du 
også dette. Når du beveger deg vekk, dimmes 
de belyste funksjonstastene automatisk. Når 
hånden din nærmer seg, lyser 
funksjonsknappene opp slik at du kan 
kontrollere musikken din uten problemer.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med stilig 
design passer til alle typer iPod eller iPhone 
uten behov for spesialadaptere. Den fungerer 
til og med sammen med de fleste 
beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller 
iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte 
musikken din uten problemer.

Høyttalerelem. for hi-fi-entusiast

Philips dokkinghøyttaler har en ringradiator 
diskanthøyttaler – en transduser av høy 

kvalitet brukt i Hi-Fi-høyttalerkonsepter – som 
kombinerer optimal høyfrekvensgjengivelse 
med fantastisk nøyaktighet og detaljrikdom. 
Forvrengninger reduseres til det minimale, slik 
at de minste nyansene i musikken blir 
fullstendig gjengitt.

Red Dot Award 2010
Fidelio Primo-dokkinghøyttaleren DS9000 
er utformet for folk som vil nyte musikken 
med stil. Den er laget med audiofile 
høyttalerelementer for hi-fi-entusiaster, 
og har et glatt kabinett i tre kombinert 
med en mønstret metallstruktur på 
innsiden, noe som betyr at den har det 
som kjennetegner et kvalitetsprodukt. 
Arkitekturen til denne ekte stereolyden 
gjenspeiler ikke bare en overlegen 
lydytelse og utstråler autentisk lyd, men 
den unike og sømløse utformingen ser 
også bra ut når den ikke er i bruk.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere 
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. 
Hvordan? De tilbyr en betydelig 
miljøforbedring på ett eller flere av de 
grønne nøkkelområdene til Philips – 
energieffektivitet, emballasje, farlige 
stoffer, vekt, resirkulering og kassering og 
livstidspålitelighet.
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iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med 

fargeskjerm, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, iPod classic, iPod 
touch, Andregenerasjons iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB, 
Femtegenerasjons iPod, Sjettegenerasjons iPod 
nano

iPod/iPhone-app
• Gratis nedlasting fra App store
• Programnavn: DockStudio
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• Avspilling: Navigasjon for album/spor, 

Avspillingskontroller
• Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, 

Pop, Rock, Jazz, Klassisk
• Klokke: Analog skjerm, Digital skjerm
• Alarm: Flere alarmer, Sleep timer, Våkn opp til 

musikk, Våkne opp til naturlyder, Våkn opp til bilde

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPad, Lader 

iPhone, Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige 

spor

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2 x 1" diskanthøyttalere, 

2 x 4" basshøyttalere

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang

Anvendelighet
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell

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

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 

3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat, 
Verdensomfattende garantihefte, 
Hurtiginstallasjonsguide

Mål
• Produktmål (B x H x D): 562 x 214 x 216 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 619 x 276 x 276 mm
• Vekt: 6,5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 9,6 kg
•
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