
 

 

Philips Fidelio
Trådlösa SoundSphere-
högtalare

med AirPlay

DS9860W

U
m
Ge
hä
låt
pplev känslan från ett liveframträdande
ed det här ljudsystemet
 musiken liv igen med djupt, naturligt ljud från akustisk SoundSphere-teknik. Med de 

r eleganta, trådlösa DS9860W-högtalarna från Philips, som har AirPlay, kan du strömma 
ar från iPod, iPhone, iPad och iTunes.

Makalös ljudkvalitet
• SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
• FullSound förbättrar ljuddetaljer för rikt och mäktigt ljud
• SoundCurve för superb ljudåtergivning
• Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
• Total uteffekt på 2 x 50 W RMS

Utsökt design och finish
• Handtillverkad högtalarlåda i trä för naturtroget ljud
• Högtalare i begränsad upplaga i malaysiskt ekträ

Avancerad mångsidighet
• Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik

Intuitiv kontroll
• SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar
• Strömma miljoner av låtar till högtalarna med Spotify



 SoundSphere

Upplev musiken till fullo med SoundSphere, 
som återger varje ton som artisten tänkte sig 
det. SoundSphere, som ger klart och naturligt 
ljud, skapar ett djupare och bredare 
ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får 
dig att tro att artisterna uppträder framför dig. 
Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter 
som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern 
kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. 
Exakt crossover-ljudteknik och noggrann 
placering av woofern för att omsluta tweetern 
ger minimerade störningar och ett ännu mer 
naturligt ljud.

FullSound™

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har 
den senaste generationens Digital Signal 
Processing till att troget återge musiken. 
Musikinnehållet analyseras och optimeras 
dynamiskt så att du kan uppleva musik med 
massvis av detaljer och värme.

SoundCurve

Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på 
den här dockningshögtalaren från Philips ger en 
mycket effektiv akustisk struktur för 
ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör 
högtalarkabinettet fastare, vilket minskar 
resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det 
resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. 
Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud 
från förbluffande snygga högtalare.

Basreflexformgivning

Akustiken i basreflexen använder en baskanal 
som ställts in efter akustikvolymen från 
högtalarlådan för att återge djup bas från den 
kompakta enheten. Den noggrant formgivna 
baskanalen underlättar luftflödet och möjliggör 
djup och slående bas även vid höga volymer, 
samtidigt som luftturbulens som kan orsaka 
distorsion minimeras.

Handtillverkad trähögtalare

Trä har genom historien används för att skapa 
de bästa musikinstrumenten. Dess naturliga 
akustiska egenskaper gör det alltjämt till 

förstahandsvalet för tillverkare av instrument 
och ljudutrustning i toppklass. Den här 
högtalaren är inte bara tillverkad för hand i trä, 
avancerade träböjningstekniker har också 
använts för att skapa den rätta krökningen för 
högtalaren. De noga uträknade kurvlinjerna 
minskar vibrationer och tar bort 
ljuddistorsionen, vilket resulterar i ett naturligt 
och verklighetstroget ljud.

Trådlös AirPlay-teknik

Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-
musiksamling på Fidelio-dockningsstationer. 
Du kan spela upp musiken trådlöst från iTunes-
programmet på din dator, iPhone, iPad eller 
iPod Touch – till alla AirPlay-aktiverade 
högtalare i hemmet. Det enda du behöver göra 
är att se till att högtalarna är anslutna till ett 
trådlöst nätverk. Med AirPlay kan du också 
spela upp samtidigt på alla högtalare i alla rum. 
Låt musiken flöda i alla rum du går in i.

SoundStudio-app

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med 
SoundStudio får du kontrollen över din musik. 
Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med 
hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och 
enkla kontroller. Nu kan du ändra, skräddarsy 
och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att 
dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio 
kan du även lyssna på tusentals 
webbradiokanaler från hela världen och få en 
ännu bredare musikupplevelse.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-

enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app
• App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller senare

Högtalare
• Högtalarelement: 2 x 20 mm diskanthögtalare, 2 x 

12,5 cm midwoofer
• Uteffekt (RMS): 2 x 50 W

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm 

stereoanslutningskabel, Nätkabel, Snabbstartguide, 
Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen

Anslutningar
• AirPlay
• Aux-in

Mått
• Produktstorlek: [högtalare] 265 (diameter) x 410 

mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 760 x 338 x 485 

mm
• Produktvikt: (huvudenhet) 12 kg
• Vikt inkl. förpackning: 14,5 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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