
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

DS9010
Ismerje meg az igazi hanghűséget

A hangzás bűvöletében
A dokkolós hangsugárzó az eredeti hanggal vetekedő hangzást nyújt, így kedvenc zenéi 
pont úgy szólnak, ahogy Önnek a legkedvesebb. A repülőgépekhez használt alumíniumból 
készült, gyönyörű dokkolóállomás varázslatos otthoni audioélményt biztosít Önnek.

Páratlan hangminőség
• Audiofil szintű meghajtók a valósághű hangvisszaadásért
• Passzív szűrőváltó a teljes hallható spektrum visszaadásáért
• SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében
• Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
• Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
• Lekerekített ház a hangelhajlás korlátozásáért

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Különleges, galvanizált polírozott alumínium kivitel
• iPod/iPhone/iPad készülékekhez

Továbbfejlesztett intuitív vezérlés
• A háttérvilágítást vezérlő panelt aktiváló közelségérzékelő
• Bármely iPod/iPhone/iPad készülék dokkolása, akár tokban is
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is 

használhat



 Audiofil szintű meghajtók

A Philips dokkolós hangsugárzó egy „gyűrűs sugárzó” 
magashangszóróval rendelkezik. Ez a kiváló minőségű 
Hi-Fi hangszórórendszerek esetében használt 
elektroakusztikus átalakító tökéletes magashang-
visszaadást, elbűvölő részletgazdagságot és 
pontosságot nyújt. Az abszolút minimumra 
csökkentett torzítás lehetővé teszi a legapróbb zenei 
részletek hű visszaadását is.

Basszustölcsérek a mélyhangok számára

A hangszórók bőséges 3L akusztikus térfogata 
tökéletesen illeszkedik a pontosan hangolt 
visszanyomó basszustölcsérekhez, így ez a kompakt 
hangsugárzó lenyűgöző basszushangzást nyújt az Ön 
számára. Az eredmény a kivételesen valósághű 
hangzás és a magával ragadó zenehallgatási élmény.

Valódi digitális hangzás

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a 
dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg 
hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/
iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - 

jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/
iPhone digitális audiokimenetének használatával, és 
így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb 
jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig 
tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú 
hang.

Közelségérzékelő

A legkifinomultabb zenerajongók számára 
kifejlesztett készülékek kijelzője kikapcsol a 
zavartalan zeneélvezet érdekében és a 
hangvisszaadásra összpontosítás miatt. A 
közelségérzékelő révén mindezt Ön is élvezheti. Ha 
eltávolodik, a megvilágított funkciógombok fénye 
automatikusan elhalványul. Amikor kezét a 
készülékhez közelíti, a funkciógombok ismét 
világítani kezdenek.

DockStudio alkalmazás az App Store-
ból

Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos 
különleges és egyedülálló funkcióval látja el a 
dokkolós hangsugárzót. A letöltést követően 
hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi 
internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, 
böngészhet saját zenegyűjteményében, és a 
Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátaival is 
megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban 
többféle, személyre szabott ébresztési zenét is 
megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is 
meghallgathatja. Töltse le az alkalmazást az App 
Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.

Galvanizált polírozott alumínium
Különleges, galvanizált polírozott alumínium kivitel
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Műszaki adatok
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, 1. 

generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. 
generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. 
generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 
iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs 
iPod touch 8/16/32 GB, 4. generációs iPod touch, 
iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

iPod/iPhone alkalmazás
• Ingyenes letöltés a webboltból
• Alkalmazás neve: DockStudio
• Kompatibilitás: iPhone OS 4.2
• Lejátszás: Album-/műsorszám-navigálás, 

Lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
• Óra: Analóg kijelző, Digitális kijelző
• Ébresztés: Többféle ébresztő, Elalváskapcsoló, 

Ébredés zenére, Ébredés a természet hangjaira, 
Ébredés fényképre

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 

iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és 
előző zeneszám

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x50 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró típusok: Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Hangszóró-meghajtók: 2 x 1"-es magassugárzó, 2 x 

4"-es mélyhangszóró

Csatlakoztathatóság
• Aux be

Kényelem
• Távvezérlő: Többfunkciós

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

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó bemenet, 
Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors 
telepítési útmutató

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

563 x 214 x 225 mm
• Tömeg: 7,2 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 9,3 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

619 x 276 x 276 mm
•
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