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m este sistema de som
 uma nova vida à música com um áudio profundo e natural fornecido por tecnologias acústicas 
undSphere. Equipados com AirPlay, estes altifalantes de base elegantes DS9800W/10 da Philips 
rmitem-lhe transmitir as músicas do iPod touch, iPhone, iPad e do iTunes.

Qualidade de som inigualável
• SoundSphere para uma sensação sonora mais natural, mais profunda e mais ampla
• O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
• SoundCurve para uma excelente reprodução de som
• Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
• Potência de saída total de 2x50 W RMS

Design e acabamento requintados
• Estrutura do altifalante em madeira de fabrico artesanal para fidelidade do som
• Acabamento exterior polido com verniz

Versatilidade avançada
• Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios
• Base de suporte para carregamento
• Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Controlos intuitivos
• Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio



 SoundSphere

Mergulhe na glória e energia da música, 
enquanto o SoundSphere lhe transmite cada 
nota exactamente como o artista a concebeu. 
Através da emissão de um som claro e natural, 
o SoundSphere cria uma sensação sonora mais 
profunda e mais ampla. O resultado é um som 
muito realista que o fará acreditar que os 
artistas estão a actuar mesmo à sua frente. 
Cada altifalante SoundSphere dispõe de um 
tweeter situado por cima da caixa do 
altifalante. O tweeter consegue emitir sons 
com maior clareza em todas as direcções. A 
tecnologia exacta de crossover para áudio e o 
posicionamento cuidado do woofer para 
envolver o tweeter garantem uma 
interferência mínima e um som ainda mais 
natural.

FullSound™

A tecnologia FullSound patenteada da Philips 
utiliza o processamento de sinais digitais de 
última geração para melhorar fielmente a 
apresentação da música. O conteúdo musical é 

analisado dinamicamente e é optimizado para 
poder experimentar a música com imensos 
detalhes e sentimento.

SoundCurve

A cobertura posterior curvada com design 
cuidado deste altifalante de base Philips cria 
uma estrutura acústica extremamente eficaz 
para reprodução do som. A sua curva perfeita 
reforça a rigidez da caixa do altifalante, 
reduzindo significativamente a ressonância 
interna e eliminando a vibração e distorção do 
som. Poderá desfrutar de som límpido e 
fantástico com altifalantes com um design 
maravilhoso.

Design Bass Reflex

A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de 
graves sintonizado para o volume acústico da 
caixa do altifalante, para reproduzir graves 
profundos a partir de estruturas compactas. O 
tubo de graves com perfil concebido 
cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite 
graves profundos e com impacto, mesmo a um 

alto volume, enquanto reduz a turbulência de 
ar que pode causar distorção.

Altifalante em madeira de fabrico 
artesanal

A madeira foi utilizada ao longo da história 
para fabricar os melhores instrumentos 
musicais. As suas propriedades acústicas 
naturais continuam a torná-la no material ideal 
para os melhores instrumentos e equipamento 
de som actualmente. Para além de este 
altifalante ser fabricado em madeira, foram 
aplicadas técnicas avançadas para curvar 
madeira e criar a curvatura certa para a 
estrutura. A curva calculada reduz a vibração e 
elimina a distorção de som, resultando num 
áudio natural e realista.

Acabamento exterior com verniz
Estes altifalantes de base maravilhosos 
construídos em madeira foram revestidos com 
sete camadas de verniz, todas aplicadas com 
cuidado e polidas para um acabamento 
perfeito. O altifalante apresenta a aparência 
extremamente brilhante dos pianos - um estilo 
requintado e elegante que dá um toque de 
graciosidade e charme à casa.
DS9800W/10
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Compatibilidade
• Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

Aplicação iPod/iPhone/iPad
• Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 2 tweeters de 3/4" /20 mm, 2 

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

Acessórios
• Acessórios incluídos: Base de carregamento, 

Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, 
Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido, 

Certificado de garantia, Folheto de garantia 
mundial

Conectividade
• AirPlay
• Entrada Aux

Dimensões
• Dimensões do produto: [altifalantes] 265 

(diâmetro) x 410 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 760 x 338 x 

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

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•

DS9800W/10
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