
 

 

Philips Fidelio
Głośniki SoundSphere ze 
stacją dokującą

z technologią AirPlay
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zyka zabrzmi żywiej dzięki głębokim, naturalnym dźwiękom uzyskanym za pośrednictwem 

hnologii akustycznych SoundSphere. Eleganckie głośniki ze stacją dokującą DS9800W/10 firmy 

ilips są wyposażone w technologię AirPlay i umożliwiają przesyłanie strumieniowe z urządzeń iPod 

uch, iPhone i iPad, a także z serwisu iTunes.

Niezrównana jakość dźwięku
• Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
• FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
• Technologia SoundCurve zapewnia doskonałe odwzorowanie dźwięku
• Konstrukcja Bass Reflex zapewnia pełny i głęboki bas
• Całkowita moc wyjściowa 2x50 W RMS

Wyjątkowe wzornictwo i wykończenie
• Ręcznie wykonana obudowa głośnika z prawdziwego drewna zapewnia dźwięk doskonałej 

jakości
• Lakierowane na wysoki połysk wykończenie

Zaawansowana wszechstronność
• Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay
• Podstawka dokująca umożliwiająca ładowanie
• Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego



 Głośniki SoundSphere

Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, 
ponieważ każda nuta wydobywająca się z 
głośników SoundSphere jest zgodna z 
zamierzeniami twórcy. Dostarczające czysty i 
naturalny dźwięk głośniki SoundSphere tworzą 
głębsze i bardziej przestronne doznania. 
Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki 
któremu będziesz mieć wrażenie, że przed 
Tobą występuje sam artysta. Każdy głośnik 
SoundSphere wyposażony jest w głośnik 
wysokotonowy, który znajduje się nad 
obudową głośnika i emituje bardziej czysty 
dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne 
złącza i dopracowana pozycja głośnika 
niskotonowego względem głośnika 
wysokotonowego minimalizują zakłócenia i 
zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

FullSound™

Opracowana przez firmę Philips technologia 
FullSound wykorzystuje cyfrowe 
przetwarzanie dźwięku nowej generacji, by 
wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka 

jest dynamicznie analizowana i 
optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe 
i pełne detali.

Technologia SoundCurve

Pieczołowicie wymodelowana zakrzywiona 
tylna część tego głośnika ze stacją dokującą 
zapewnia wysoko wydajną strukturę 
akustyczną do odtwarzania dźwięków. Jej 
krzywizna dodatkowo zwiększa sztywność 
obudowy, znacznie redukując wewnętrzne 
rezonanse i eliminując wibracje oraz zakłócenia 
dźwięku. Ciesz się krystalicznie czystym 
dźwiękiem płynącym z głośników o 
olśniewającym wyglądzie.

Konstrukcja Bass Reflex

W technologii Bass Reflex wykorzystano tubę 
basową dostrojoną do głośności akustycznej 
głośnika, by odtworzyć głębokie basy w małej 
obudowie. Starannie zaprojektowana tuba 
basowa wspomaga przepływ powietrza i 
umożliwia odtwarzanie głębokich, 
poruszających basów nawet przy dużej 

głośności, jednocześnie minimalizując 
turbulencje powodujące zakłócenia.

Głośnik z ręcznie wykonaną obudową z 
prawdziwego drewna

Przez wieki najlepsze instrumenty muzyczne 
wykonywano z drewna. Naturalne własności 
akustyczne drewna sprawiają, że także dziś 
wykonuje się z niego najlepsze instrumenty i 
sprzęt muzyczny. Ten głośnik także został 
wykonany ręcznie z drewna, przy czym 
zastosowano tu dodatkowo zaawansowane 
techniki gięcia drewna, aby stworzyć 
odpowiednie krzywizny w obudowie. 
Właściwie obliczona krzywizna redukuje 
drgania i eliminuje zniekształcenia dźwięku, 
zapewniając naturalne brzmienie.

Lakierowane wykończenie
Te piękne, wykonane z drewna głośniki zostały 
pokryte siedmioma warstwami lakieru, które 
dokładnie nałożono i wypolerowano, aby 
uzyskać doskonały efekt. Głośnik posiada 
intensywnie błyszczące wykończenie 
przypominające wykończenie pianina, czyli 
wyrafinowany i elegancki wygląd, który doda 
wdzięku i uroku każdemu domowi.
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Zgodność
• Zgodność z: wszystkie urządzenia iPod, iPhone i 

iPad

Aplikacja iPod/iPhone/iPad
• Nazwa aplikacji: SoundStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem 

iOS w wersji 4.3 lub nowszej

Głośniki
• Przetworniki głośn.: 2 głośniki wysokotonowe 

20 mm (3/4"), 2 głośniki średniotonowe 12,5 cm 
(5")

• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 50 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Podstawka do ładowania, 

Pilot zdalnego sterowania, Przewód stereo z 

wtykami 3,5 mm, Przewód zasilający sieciowy, 
Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, 
Broszura gwarancyjna (cały świat)

Możliwości połączeń
• AirPlay
• Wejście AUX

Wymiary
• Wymiary produktu: [głośniki] 265 

(średnica) x 410 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

760 x 338 x 485 mm
• Waga produktu: (jednostka centralna) 12 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 14,5 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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