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dokkimisega kõlar
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Kogege midagi ülimalt tõetruud
Helist haaratud
Dokkimisega kõlar esitab algupärase heliga muusikat, et saaksite nautida kõike, mida
muusikas armastate. Lennunduses kasutatavast alumiiniumist valmistatud ilus
dokkimisjaam toob võluväe kodustesse muusikaelamustesse.
Võrratu helikvaliteet
• Audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetid eheda heli esitamiseks
• Passiivne helitöötlus kogu kuuldava heliulatuse esitamiseks
• SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
• Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
• Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
• Ümarate servadega korpus takistab helilainete murdumist
Erakordne disain ja viimistlus
• Kvaliteetne, anodeeritud mattviimistlusega alumiiniumist disain
• Disainitud iPodile/iPhone'ile/iPadile
Täpsed, intuitiivselt kasutatavad juhtimisseadmed
• Lähedusandur aktiveerib tagantvalgustusega juhtpaneeli
• Saate dokkida ka kaitsekorpuses olevat iPodi/iPhone'i/iPadi
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

DS9010/10

Dokkimisega kõlar

Esiletõstetud tooted

Spetsifikatsioon

Audiofiilidele sobiliku kvaliteediga
kõlarimagnetid

Ühilduvus iPhone'iga

dokkimisega seadmetes levinud tavalise analooghelitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat
helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i
digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis
digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt
parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult
tasakaalus erakordselt hea heli.

Lähedusandur

• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini,
iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond),
iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond),
iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond),
iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch
(2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod touch (4.
põlvkond), Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)
•
•
•
•

Enamikul tippklassi heliseadmete ekraani saab välja
lülitada, et muusikat täielikult nautida ja keskendada
seadme võimsus heli esitusele. Lähedusanduri abil
saate ka teie seda nautida. Eemalduge seadmest ja
valgustatud nupud kustuvad automaatselt. Kui panete
käe nuppude juurde, siis need süttivad, et saaksite
oma muusikat lihtsalt juhtida.

DockStudio rakendus App Store'is

Tasuta allalaadimine App store'ist
Rakenduse nimi: DockStudio
Ühilduvus: iPhone OS 4,2
Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise
juhtimine
• Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat,
Pop, Rock, Jazz, Classic
• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus,
Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto

Heliesitus

• Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine,
iPodi laadimine, Esitamine ja peatamine, Järgmine ja
eelmine muusikapala

Heli

• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 50 W
• Helisüsteem: Stereo
• Kõlarite tüübid: Süsteem Bass Reflex Speaker
System
• Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse
suurendamine/vähendamine

Iga basskõlari tekitatav külluslik akustiline 3L-heli on
täiuslikult ühendatud täpselt häälestatud taha
avanevate bassitorudega, et pakkuda tõeliselt
muljetavaldavat ja täpset bassiheli niivõrd
kompaktsest kõlarist. Selle tulemuseks on
erakordselt realistlik ja kaasahaarav kõla.

Puhas digitaalne heli

Ühilduvus iPodiga

iPodi/iPhone'i rakendus

Philipsi dokkimisega kõlaril on rõngaskiirguriga
kõrgsageduskõlar (tipptasemel Hi-Fi-kõlarites
kasutatav tehnoloogia), mis ühendab tipptasemel
kõrgsagedusliku heliesituse hämmastava täpsuse ja
üksikasjalikkusega. Moonutus on vähendatud
madalaimale võimalikule tasemele, et muusika
peeneimad üksikasjad selgelt kõlaksid.

Bassitorud

• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone
3GS, iPhone 4

Kõlarid

• Kõlarimagnetid: 2 x 1" kõrgsageduskõlar, 2 x 4"
basskõlarid
Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure
hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate
kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma
lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka
kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu
maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi
välimuse stiile ja funktsioone.

Anodeeritud mattviimistlusega
alumiinium

Kvaliteetne, anodeeritud mattviimistlusega
alumiiniumist disain
Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia
pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates

Ühenduvus
• Aux-sisend

Mugavus

• Kaugjuhtimispult: Multifunktsionaalne

Võimsus

• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

• Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel,
Kaugjuhtimispult, 3,5 mm stereosisendi kaabel,
Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire
paigaldusjuhend

Mõõtmed

•
•
•
•
•
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Toote mõõtmed (L x K x S): 563 x 214 x 225 mm
Kaal: 7,2 kg
Kaal (koos pakendiga): 9,3 kg
Pakendi mõõtmed (L x K x S):
619 x 276 x 276 mm

