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 αυτό το φορητό ηχοσύστημα
στε ζωή στη μουσική σας, με το βαθύ και φυσικό ήχο που σας προσφέρουν οι ακουστικές 

νολογίες SoundSphere. Εξοπλισμένα με AirPlay, τα κομψά ηχεία σύνδεσης DS9800W/10 της 

ilips σας δίνουν τη δυνατότητα να μεταδίδετε τραγούδια από iPod touch, iPhone, iPad και iTunes.

Ασύγκριτη ποιότητα ήχου
• SoundSphere για φυσική, βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου
• Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
• SoundCurve για εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου
• Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων για βαθιά, ισχυρή αναπαραγωγή μπάσων
• Συνολική ισχύς εξόδου 2x50W RMS

Εξαιρετική σχεδίαση και φινίρισμα
• Ηχείο με χειροποίητο ξύλινο περίβλημα, για ήχο υψηλής πιστότητας
• Εξωτερικό φινίρισμα με βερνίκι και λούστρο

Προηγμένη ευελιξία
• Μεταφέρετε μουσική με την ασύρματη τεχνολογία AirPlay
• Βάση σύνδεσης για φόρτιση
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Διαισθητικός έλεγχος
• Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου



 SoundSphere

Απολαύστε τη μεγαλοπρέπεια και την 
ενέργεια της μουσικής, καθώς το 
SoundSphere σάς παρέχει κάθε νότα όπως 
προοριζόταν από τον καλλιτέχνη να 
ακούγεται. Καθώς παρέχει καθαρό και 
φυσικό ήχο, το SoundSphere δημιουργεί 
βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου. Το 
αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικός ήχος που θα 
σας κάνει να πιστέψετε ότι οι καλλιτέχνες 
βρίσκονται μπροστά σας. Κάθε ηχείο 
SoundSphere διαθέτει ένα τουίτερ που 
κρέμεται πάνω από αυτό. Το τουίτερ μπορεί 
να εκπέμπει τον ήχο πιο καθαρά και προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Ο σχεδιασμός 
ακριβείας crossover ήχου και η προσεκτική 
τοποθέτηση του γούφερ με τρόπο ώστε να 
περιβάλλει το τουίτερ διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και ακόμη 
φυσικότερο ήχο.

FullSound™

Το FullSound, αποκλειστικότητα της Philips, 
χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς, 

για πιστή ενίσχυση της μουσικής. Αναλύει 
και βελτιώνει δυναμικά το μουσικό 
περιεχόμενο, ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε ιδιαίτερα λεπτομερή και 
ζεστό ήχο.

SoundCurve

Το προσεκτικά σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα 
αυτού του ηχείου Philips δημιουργεί μια 
ιδιαίτερα αποτελεσματική ακουστική δομή 
για αναπαραγωγή ήχου. Η καθαρές γραμμές 
του ενισχύουν την αντοχή του περιβλήματος 
του ηχείου, μειώνοντας δραστικά την 
εσωτερική αντήχηση και εξαλείφοντας τις 
δονήσεις και την παραμόρφωση του ήχου. 
Απολαμβάνετε αξεπέραστο, κρυστάλλινο 
ήχο από ηχεία εντυπωσιακής εμφάνισης.

Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων

Το ακουστικό φορτίο ανάκλασης μπάσων 
χρησιμοποιεί έναν οδηγό μπάσων που είναι 
συντονισμένος στην ακουστική ένταση του 
ηχείου, ώστε να είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή έντονων μπάσων από μια 
μικρή συσκευή. Ο προσεκτικά σχεδιασμένος 

οδηγός μπάσων διευκολύνει τη ροή του 
αέρα και επιτρέπει την απόδοση βαθιών και 
ισχυρών μπάσων, ακόμα και σε υψηλή 
ένταση ήχου, ενώ περιορίζει τις αναταράξεις 
του αέρα που ενδέχεται να προκαλέσουν 
παραμόρφωση.

Χειροποίητο ξύλινο ηχείο

Το ξύλο χρησιμοποιούταν ανέκαθεν για την 
κατασκευή των καλύτερων μουσικών 
οργάνων. Οι φυσικές ακουστικές του 
ιδιότητες εξακολουθούν να το καθιστούν το 
ιδανικό υλικό για την κατασκευή μουσικών 
οργάνων και εξοπλισμού ήχου κορυφαίας 
ποιότητας. Αυτή το ηχείο δεν είναι απλώς 
μια χειροποίητη κατασκευή από ξύλο, αλλά 
ενσωματώνει και τις πλέον σύγχρονες 
τεχνικές κάμψης του ξύλου, για τη 
δημιουργία των ιδανικών καμπυλών για το 
περίβλημα. Οι ακριβέστατα υπολογισμένες 
καμπύλες μειώνουν τη δόνηση και 
εξαλείφουν την παραμόρφωση του ήχου, 
εξασφαλίζοντας την παροχή φυσικού, 
άκρως ρεαλιστικού ήχου.

Εξωτερικό φινίρισμα με βερνίκι
Στα πανέμορφα χειροποίητα ηχεία από ξύλο 
έχουν εφαρμοστεί, με ιδιαίτερη προσοχή και 
φροντίδα, επτά στρώσεις βερνικιού και από 
πάνω μια στρώση λούστρο, για άψογο 
φινίρισμα. Η άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση 
του ηχείου αυτού δεν έχει τίποτα να ζηλέψει 
ακόμη και από το πιο εκθαμβωτικό πιάνο: 
διαθέτει ραφιναρισμένο και κομψό στιλ, που 
χαρίζει ζεστασιά και χάρη σε οποιονδήποτε 
εσωτερικό χώρο.
DS9800W/10

Χαρακτηριστικά
Ηχεία σύνδεσης SoundSphere
με AirPlay
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: όλα τα μοντέλα iPod, iPhone και 

iPad

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad
• Όνομα εφαρμογής: SoundStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3 
ή μεταγενέστερης έκδοσης

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: 2 τουίτερ 20 χιλ. (3/4"), 2 γούφερ 
μεσαίων συχνοτήτων 12,5 εκ. (5")

• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 50W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση φόρτισης, 
Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής 

εισόδου 3,5 χιλ, Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Συνδεσιμότητα
• AirPlay
• Είσοδος Aux

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος: [ηχεία] 265 (διάμετρος) x 

410 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 760 x 338 x 

485 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: (κύρια μονάδα) 12 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 14,5 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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