
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

DS9010
Zažite skutočnú vernosť

Posadnutí zvukom
Tento dokovací reproduktor prináša kvalitu zvuku vernú originálu, takže si môžete vychutnávať 
všetky vaše hudobné poklady. Táto dokovacia stanica s nádherným dizajnom a telom z hliníka 
používaného pri výrobe lietadiel dodá hudobnému zážitku u vás doma čarovný nádych.

Jedinečná kvalita zvuku
• Budiče audiofilskej kvality pre autentickú reprodukciu zvuku
• Pasívna výhybka pre reprodukciu v celom počuteľnom spektre
• SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
• Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
• Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
• Povrchová úprava s vyhladenými okrajmi na potlačenie ohybu zvuku

Znamenitý dizajn a povrchová úprava
• Špičkový dizajn a povrchová úprava v eloxovanom brúsenom hliníku
• Dizajn vhodný pre iPod/iPhone/iPad

Pokročilé intuitívne ovládanie
• Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela
• Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPhone/iPod/iPad dokonca aj v jeho puzdre
• Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



 Budiče audiofilskej kvality

Dokovací reproduktorový systém od spoločnosti 
Philips je vybavený výškovým reproduktorom s 
kruhovým meničom – vysokokvalitným 
prevodníkom využívaným v Hi-Fi reproduktorových 
systémoch – ktorý v sebe spája dokonalú 
reprodukciu vysokofrekvenčných tónov s 
neuveriteľnou presnosťou a detailmi. Skreslenie je 
úplne minimálne, vďaka čomu vyniknú aj tie 
najjemnejšie zvukové nuansy.

Basové otvory

Dostatočne výkonná akustická hladina 3L priradená 
každému basovému reproduktoru je v dokonalej 
súhre s presne vyladenými basovými otvormi 
smerujúcimi zvuk dozadu, ktoré z tohto 
kompaktného reproduktora vyťažia skutočne úžasný 
a ucelený basový výkon. Výsledkom je výnimočná 
úroveň vernosti a úchvatný poslucháčsky zážitok.

Plne digitálny zvuk

Zdokonalená, plne digitálna technológia na 
spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový 

výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou 
technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno 
nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich 
analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. 
Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/
iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne 
spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu 
od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s 
dokonalou rovnováhou.

Senzor priblíženia

Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení 
umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si 
vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu 
zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete 
dopriať aj toto. Keď sa vzdialite, osvetlené funkčné 
tlačidlá sa automaticky stlmia. Keď priblížite ruky, 
funkčné tlačidlá sa rozsvietia, takže môžete pohodlne 
ovládať hudbu.

Aplikácia DockStudio na lokalite App 
Store

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho 
reproduktora s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť 
informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje 
obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia 
DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého sveta. 
Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie 
pravidelne rozširujeme.

Eloxovaný brúsený hliník
Špičkový dizajn a povrchová úprava v eloxovanom 
brúsenom hliníku
DS9010/10

Technické údaje
Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod 
nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod 
nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod 
touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 
2. generácie 8/16/32 GB, iPod touch 4. generácie, 
iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
• Názov aplikácie: DockStudio
• Kompatibilita: iPhone OS 4.2
• Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách, 

Ovládacie prvky prehrávania
• Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC 

– Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
• Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa 

na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte 
sa fotografiu

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone, Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia 
a predchádzajúca skladba

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 1" výškové 

reproduktory, 2 x 4" basové reproduktory

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Diaľkové ovládanie, Kábel 
pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla 
inštalačná príručka

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

563 x 214 x 225 mm
• Hmotnosť: 7.2 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 9,3 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 619 x 276 x 276 mm
•
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