
 

 

Philips Fidelio
SoundSphere kablosuz 
hoparlörler

AirPlay özellikli

DS9860W
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anlı konserlerin tüm duygusunu hissedin
 ses sistemiyle

ustik SoundSphere teknolojilerinin sunduğu derin, doğal ses ile müziğe hayat verin. 
rPlay özelliğine sahip olan bu Philips DS9860W kablosuz hoparlörler, şarkıları iPod, 
one, iPad ve iTunes'tan çalmanıza olanak sağlar.

Eșsiz ses kalitesi
• SoundSphere ile doğal, daha derin ve daha geniș ses etkisi
• FullSound zengin ve güçlü ses için ses ayrıntılarını geliștirir
• Kristal netlikte mükemmel ses üretimi
• Derin bas sesler için bas refleks tasarım
• 2x50W RMS toplam çıkıș gücü

Özel tasarım ve kaplama
• Yüksek çözünürlüklü ses için gerçek el yapımı ahșap hoparlör muhafazası
• Sınırlı üretim Malezya meșesi kaplama hoparlör

Gelișmiș çok yönlülük
• Müziğinizi AirPlay kablosuz teknolojisiyle çalın

Duyarlı kontrol
• Ses ayarlarının tam olarak kontrol edilmesi için SoundStudio uygulaması
• Spotify ile hoparlörleriniz üzerinden milyonlarca șarkı dinleyin



 SoundSphere

SoundSphere ile sanatçının vermek istediği tüm 
duyguları ve müziğin enerjisini sonuna kadar 
hissedin. Net ve doğal ses çıkıșı veren 
SoundSphere, daha derin ve daha geniș bir ses 
etkisi yaratır. Sonuçta, sanatçının size özel 
konser verdiğini düșündürecek kadar gerçekçi 
bir ses elde edilir. Her bir SoundSphere 
hoparlörde, hoparlör kasasının üzerinde asılı 
duran bir tweeter bulunur. Bu tweeter sesi her 
yöne ve daha net verir. Woofer'ın tweeter'ı da 
kapsayacak șekilde dikkatli bir biçimde 
yerleștirilmesi ve hassas ses mühendisliği 
sonucunda parazitler en aza indirgenir ve çok 
daha doğal bir ses elde edilir.

FullSound™

Philips'in sahip olduğu FullSound teknolojisi 
müzik ișlemeyi aslına uygun șekilde 
zenginleștirmek için son nesil Dijital Sinyal 
İșleme sistemini kullanır. Müzik içeriği dinamik 
olarak analiz edilir ve size mükemmel ayrıntı ve 
sıcaklığa sahip müzik sunacak șekilde optimize 
edilir.

SoundCurve

Bu Philips docking hoparlörünün dikkatlice 
tasarlanan eğimli arka kapağı, ses üretimi için 
son derece verimli bir akustik yapı olușturur. 
Eğim, hoparlör kabininin dayanıklılığını 
artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve 
ses titremesi ile bozulmasını önler. Kristal 
netlikte mükemmel ses keyfini çarpıcı 
görünüme sahip hoparlörlerde çıkarın.

Bas refleks tasarım

Bas refleks akustik yük derin bası kompakt 
muhafazalarda yeniden üretmek için hoparlör 
kutusunun akustik sesine göre ayarlanan bas 
borusunu kullanır. Dikkatli șekilde tasarlanan 
profil bas borusu hava akıșına yardımcı olur 
düșük ses düzeylerinde bile derin ve etkili bas 
sağlamanın yanı sıra bozulmaya sebep olabilen 
hava türbülansını azaltır.

Gerçek el yapımı ahșap hoparlör

Tarih boyunca en iyi müzik aletlerini yapmak 
için ahșap kullanılmıștır. Ahșabın doğal akustik 
özellikleri bu malzemenin günümüzde bile en 
iyi müzik aletleri ve ses ekipmanlarının 
yapımında kullanılmaya devam edilmesini 
sağlar. Bu hoparlör sadece ahșaptan yapılmamıș 
aynı zamanda muhafazaya doğru kıvrımları 
verebilmek için gelișmiș ahșap bükme teknikleri 
kullanılmıștır. Hesaplanan eğri yapısı titreșimi 
azaltarak ve ses bozulmasını ortadan kaldırarak 
doğal, gerçek hayat benzeri ses ortaya çıkarır.

AirPlay kablosuz teknolojisi

AirPlay, iTunes müzik koleksiyonunuzun 
tamamını Fidelio bağlantı istasyonunuzda 
kesintisiz olarak dinleyebilmenize imkan verir. 
Bilgisayarınızdaki, iPhone, iPad veya iPod Touch 
cihazınızdaki iTunes programından evinizdeki 
her türlü AirPlay destekli hoparlöre kablosuz 
olarak müzik çalar.Yapmanız gereken tek șey, 
hoparlörlerinizi Wi-Fi ağınıza bağlamaktır. 
AirPlay aynı zamanda her odadaki her 
hoparlörde eș zamanlı olarak müzik yayını 
yapmanıza da imkan tanır. En sevdiğiniz 
melodiler gittiğiniz her odada size eșlik edecek.
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Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: tüm iPod, iPhone ve iPad

iPod/iPhone/iPad Uygulaması
• Uygulama adı: SoundStudio, Uygulama 

mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya 

üzeri

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 20 mm / 2 x 3/4 inç tweeter, 

12,5 cm / 2 x 5 inç midwoofer
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 50 W

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 3,5 

mm stereo hat giriș kablosu, AC Güç Kablosu, Hızlı 
bașlangıç kılavuzu, Garanti belgesi, Dünya Çapında 
Garanti belgesi

Bağlantı
• AirPlay
• Aux giriși

Boyutlar
• Ürün boyutları: [hoparlörler] 265 (çap) x 410 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 760 x 338 x 485 mm
• Ürün ağırlığı: (ana ünite) 12 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,5 kg

Güç
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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