
 

 

Philips Fidelio
Caixas acústicas com dock 
SoundSphere

com AirPlay
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m este sistema de som
rta suas músicas preferidas com áudio original e profundidade graças à tecnologia acústica 
undSphere. Com essas sofisticadas caixas acústicas com dock Philips DS9800W/10 e a 
nologia AirPlay integrada, você pode reproduzir músicas do iPod Touch, iPhone, iPad e iTunes.

Qualidade de som insuperável
• SoundSphere para um som mais profundo, amplo e natural
• O FullSound aprimora os detalhes do som, proporcionando um som nítido e potente
• SoundCurve para excelente reprodução de som
• Design Bass Reflex para reprodução de graves profundos e potentes
• Potência de saída total de 2 x 50 W RMS

Design e acabamento excelentes
• Caixas acústicas em madeira para maior nitidez sonora
• Acabamento externo polido com laca

Versatilidade avançada
• Transmita suas músicas com a tecnologia wireless AirPlay
• Dock para carregamento
• AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Controle intuitivo
• Aplicativo SoundStudio para total controle dos ajustes de áudio



 SoundSphere

Sinta a magia e a potência da música com o 
SoundSphere, que permite ouvir cada nota 
como o artista pretendia. O SoundSphere 
reproduz um áudio nítido e natural, criando 
uma sonoridade mais profunda e ampla: o 
resultado disso é um som tão real que dá a 
impressão de os artistas estarem atrás de 
você! Cada caixa acústica do SoundSphere 
possui um tweeter na parte superior. O 
tweeter reproduz um som mais nítido em 
todas as direções. O mecanismo crossover de 
precisão sonora e o posicionamento ideal do 
woofer eliminam a interferência e 
proporcionam um som ainda mais natural.

FullSound™

A tecnologia patenteada FullSound da Philips 
usa processamento de sinal digital de última 
geração para aprimorar com fidelidade a 
reprodução de músicas. O conteúdo musical é 
analisado dinamicamente e otimizado para que 
você possa curtir suas músicas com riqueza de 
detalhes e sensações.

SoundCurve

A tampa traseira curvada do dock station 
Philips cria uma estrutura acústica de alto 
desempenho que aprimora a reprodução do 
som. Essa curvatura aumenta a resistência do 
gabinete da caixa acústica, reduzindo 
significativamente a ressonância interna e 
eliminando a vibração e a distorção do som. 
Sinta a nitidez sonora crystal-clear desse 
moderno dock station.

Design Bass Reflex

A carga acústica Bass Reflex usa um tubo de 
graves ajustado ao volume acústico da caixa do 
alto-falante, para reproduzir graves profundos 
por alto-falantes compactos. O tubo de graves 
cuidadosamente projetado facilita o fluxo de ar 
e proporciona graves profundos e impactantes, 
mesmo com som alto, ao mesmo tempo em 
que minimiza a turbulência de ar, que pode 
causar distorção.

Caixas acústicas em madeira

Há muito tempo a madeira vem sendo usada 
para fabricar os instrumentos musicais mais 

sofisticados. Com suas propriedades acústicas, 
a madeira continua sendo o material ideal para 
a fabricação dos melhores instrumentos e 
equipamentos de som. A madeira, além de 
estar presente na composição desta caixa 
acústica, foi utilizada para a criação da 
curvatura perfeita através de técnicas 
avançadas de encurvamento. A curvatura 
planejada reduz a vibração e elimina a 
distorção do som, resultando em um áudio 
natural e real.

Acabamento externo laqueado
Essas modernas caixas acústicas com dock 
foram revestidas com sete camadas de laca 
cuidadosamente aplicadas e polidas para a 
criação do acabamento perfeito. A caixa 
acústica compartilha do mesmo design 
reluzente dos pianos de cauda: um design 
elegante e refinado que deixa a sua casa ainda 
mais moderna.

Tecnologia wireless AirPlay

Com o AirPlay, você pode transmitir toda a 
coleção de músicas do iTunes para os docks 
Fidelio. Essa tecnologia reproduz (sem fio) 
músicas do iTunes no computador, do iPhone, 
iPad ou iPod Touch em qualquer caixa acústica 
com tecnologia AirPlay da sua casa. Tudo que 
você precisa fazer é verificar se as caixas 
acústicas estão conectadas à rede Wi-Fi. Além 
disso, o Airplay permite reproduzir músicas 
simultaneamente em qualquer caixa e em 
qualquer cômodo. Ouça as suas músicas 
favoritas onde quer que você esteja.
DS9800W/10
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Compatibilidade
• Compatível com: iPod, iPhone e iPad

Aplicativo para iPod/iPhone/iPad
• Nome do aplicativo: SoundStudio, Download 

gratuito pela App store
• Compatibilidade: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: 2 x 3/4" / tweeter 

20mm, 2 x 5" / midwoofer 12,5cm
• Potência de saída (RMS): 2 x 50W

Acessórios
• Acessórios inclusos: Base de carregamento, 

Controle remoto, Cabo MP3 LINK de 3,5mm, 
Cabo de energia CA, Guia de início rápido, 

Certificado de garantia, Folheto de garantia 
mundial

Conectividade
• AirPlay
• Aux in

Dimensões
• Dimensões do produto: [caixas acústicas] 265 

(diâmetro) x 410 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 760 x 338 x 

485 mm
• Peso do produto: (unidade principal) 12 kg
• Peso, incluindo embalagem: 14,5 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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