
 

 

Philips Fidelio
SoundSphere vezeték 
nélküli hangsugárzók

AirPlay technológiával

DS9860W
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lje át egy élő előadás hangulatát
zel a hangrendszerrel

ltse életre a zenét a SoundSphere akusztikus technológia zengő, természetes hangzása segítségével. 

 elegáns Philips DS9830W vezeték nélküli hangsugárzók az AirPlay rendszernek köszönhetően iPod, 

one vagy iPad készülékről, illetve iTunes alkalmazásból képesek lejátszani a zeneszámokat.

Páratlan hangminőség
• SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
• A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
• SoundCurve a kiváló hangvisszaadásért
• Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
• 2 x 50 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Valódi fából, kézzel készített hangsugárzó-doboz a valósághű hangzás érdekében
• Korlátozott darabszámú, maláj tölgyfából készült hangsugárzó

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével

Intuitív vezérlés
• SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
• Továbbítsa hangsugárzóira zeneszámok millióit a Spotify szolgáltatással



 SoundSphere

A SoundSphere technológiának köszönhetően 
minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az 
előadó megálmodta. A tiszta és természetes 
hangzást biztosító SoundSphere technológia 
szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az 
Ön számára. Az eredmény: olyan élethű 
hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A 
SoundSphere hangszórók magassugárzója a 
hangszóródoboz fölé van függesztve, így a 
hangzás tisztább, és minden irányban terjed 
tovább. A pontos szűrőváltó technika és a 
gondosan elhelyezett mélynyomó, amely 
körülöleli a magassugárzót, minimális 
interferenciát, és még természetesebb 
hangzást biztosít.

FullSound™

A Philips szabadalmaztatott FullSound 
technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb 
generációját használva megbízhatóan javítja a 
zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus 
elemzése és optimalizálása révén 
részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei 
élményben lehet része.

SoundCurve

A Philips dokkolós hangsugárzó gondos 
tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai 
szempontból kiváló hatékonyságú 
hangvisszaadást biztosít. A gondosan 
megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz 
merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a 
belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és 
a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú 
hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű 
hangsugárzók.

Bass Reflex kialakítás

A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz 
akusztikai térfogatának megfelelő 
basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy 
igazán mély hangot csaljon elő a kompakt 
házból. A gondosan megtervezett profilú 
basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy 
hangerőnél is igazán mély, hatásos 
basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor 
minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

Valódi fából, kézzel készített 
hangsugárzó

A történelem során mindig is fát használtak a 
legkiválóbb hangszerek elkészítéséhez. 
Természetes akusztikai jellemzői miatt a fát 
manapság is gyakran választják a legkiválóbb 
hangszerek és audioberendezések 
alapanyagának. Ez a hangsugárzó nem csupán 
kézzel és fából készült, hanem speciális 
fahajlítási technikákat is alkalmaztak a ház 
megfelelő görbületének kialakításához. A 
pontosan kiszámított görbület csökkenti a nem 
kívánt rezgéseket, és megszünteti a hang 
torzítását, ezáltal természetes, élethű hangzást 
biztosít.

AirPlay vezeték nélküli technológia

Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei 
gyűjteményét átjátszhatja a Fidelio 
dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes 
programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch 
készüléken lévő zeneszámait vezeték nélkül 
hallgathatja bármely AirPlay-képes 
hangsugárzón keresztül. Csak annyit kell 
tennie, hogy csatlakoztatja a hangsugárzót a 
Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé 
teszi, hogy egyszerre minden szobában és 
minden hangsugárzón szóljon a zene. Hagyja, 
hogy kedvenc dallamai minden szobába 
kövessék.
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: az összes iPod, iPhone és iPad 

készülékkel

iPod/iPhone/iPad alkalmazás
• Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió

Hangszórók
• Hangszórók: 2 x 20 mm-es magassugárzó, 2 x 

12,5 cm-es középsugárzó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 50 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es 

sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, 

Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, 
Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság
• AirPlay
• Aux be

Méretek
• Termék méretei: [hangsugárzók] 265 (átmérő) x 

410 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 760 x 

338 x 485 mm
• Termék tömege: (főegység) 12 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 14,5 kg

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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