
 

 

Philips Fidelio
Bezdrátové reproduktory 
SoundSphere

s technologií AirPlay

DS9830W

P
s 
Vr
ele
do
onořte se do emocí živého vystoupení
tímto zvukovým systémem
aťte hudbě život díky sytému, přirozenému zvuku technologie SoundSphere. Tyto 
gantní bezdrátové reproduktory Philips DS9830W jsou vybaveny funkcí AirPlay a 
kážou také přehrávat skladby přímo z iPodu, iPhonu, iPadu a také z aplikace iTunes.

Jedinečná kvalita zvuku
• SoundSphere pro přirozený, hlubší a širší zvuk
• Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
• SoundCurve pro vynikající reprodukci zvuku
• Design bass-reflex pro hlubokou a sevřenou reprodukci basů
• Celkový výstupní výkon 2 x 50 W RMS

Pokročile univerzální
• Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
• Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Intuitivní ovládání
• Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku
• Streamujte miliony skladeb do reproduktorů pomocí služby Spotify



 SoundSphere

Dopřejte si slávu a energii hudby, 
s reproduktory SoundSphere si budete užívat 
přesných tónů tak, jak měli umělci v úmyslu. 
Čistý a přirozený zvuk reproduktorů 
SoundSphere vytváří hlubší a širší dojem. Ve 
výsledku budete mít pocit, že interpreti hrají 
živě přímo před vámi. Každý reproduktor 
SoundSphere je vybaven výškovým 
reproduktorem, který je zavěšený nad 
reproduktorovou skříní a vydává zřetelnější 
zvuk ve všech směrech. Přesná konstrukce 
výhybky a pečlivé umístění basového 
reproduktoru obklopujícího výškový 
reproduktor zajišťuje minimální rušení 
a mnohem přirozenější zvuk.

FullSound™

Patentovaná technologie FullSound společnosti 
Philips využívá digitální zpracování signálu 
poslední generace pro věrné vylepšení podání 
hudby. Hudební obsah je dynamicky 
analyzování a optimalizován a umožní vám zažít 
hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

SoundCurve

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto 
dokovacího reproduktoru Philips vytváří 
vysoce efektivní akustickou strukturu pro 
reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost 
skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje 
vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a 
zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově 
čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Design bass-reflex

Akustické zatížení bass-reflex využívá basový 
průduch vyladěný na akustický objem skříně 
reproduktoru, což umožňuje reprodukovat 
basy z kompaktních skříněk. Pečlivě navržený, 
profilovaný basový průduch přispívá k průtoku 
vzduchu a umožňuje dosáhnout hlubokých a 
působivých basů i při vysoké hlasitosti. 
Zároveň však minimalizuje vzduchové 
turbulence, které mohou způsobovat 
zkreslení.

Bezdrátová technologie AirPlay

Technologie AirPlay umožňuje přenos celé 
hudební kolekce iTunes do dokovací stanice 
Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává 
skladby z programu iTunes v počítači, iPhonu, 
iPadu nebo v iPod Touch v každém 
reproduktoru, který technologii AirPlay 
podporuje. Stačí jen reproduktor zapojit do 
sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje 
současné přehrávání ve všech reproduktorech 
v různých místnostech. Poslouchejte 
oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

Spotify

Služba Spotify představuje lepší způsob, jak 
poslouchat hudbu. Nabízí okamžitý přístup 
k milionům skladeb přímo pomocí 
reproduktorů. Stačí stisknout tlačítko pro 
přehrávání a streamovat, cokoli se vám zachce. 
Prémiový účet služby Spotify v zařízeních 
s operačním systémem iOS obsahuje funkci 
Připojení, která umožňuje zvolit hudbu 
v aplikaci Spotify a poslouchat přes 
reproduktory bez přerušování jakýchkoli 
činností, jež právě provádíte na mobilních 
zařízeních (a také bez vyčerpávání jejich 
baterií).
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: všemi modely iPodu, iPhonu a iPadu

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad
• Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 3/4" / 20mm výškový 

reproduktor, 2 x 5" / 12,5cm střední basový 
reproduktor

• Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Napájecí kabel, 
Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, 
Mezinárodní záruční list

Možnosti připojení
• AirPlay: Ano
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku: [reproduktory] 265 (průměr) x 

410 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 760 x 338 x 485 mm
• Hmotnost výrobku: (hlavní jednotka) 12 kg
• Hmotnost včetně balení: 14,5 kg

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
•
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