
 

 

Philips Fidelio
Dock station Primo

para iPod/iPhone/iPad
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sa caixa de som Philips Fidelio DS9/10 tem design exclusivo e qualidade sonora 
gualável. As músicas do iPod Touch, iPhone e iPad são reproduzidas com alta fidelidade 
ças aos excelentes componentes fabricados com madeira natural.

Qualidade de som insuperável
• Tweeter em domo para som natural e rico em detalhes
• SoundCurve para um som incrivelmente nítido
• Processamento PureDigital que proporciona um sinal limpo através da cadeia de áudio
• O FullSound aprimora os detalhes do som, proporcionando um som nítido e potente
• Design Bass Reflex para reprodução de graves profundos e potentes
• Potência total de saída de 50W RMS

Design e acabamento excelentes
• Design superior em madeira natural, tecido e metal

Versatilidade avançada
• AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Controle intuitivo
• Aplicativo SoundStudio para total controle dos ajustes de áudio
• Controle remoto que combina com o acabamento das caixas acústicas



 Tweeter em domo macio
Este é um alto-falante bidirecional de alta 
fidelidade com tweeter em domo macio. A 
Philips foi pioneira na produção de tweeters 
em domo no início da década de 1960 e tem 
sido a solução favorita para caixas de alto-
falante hi-fi por mais de meio século. Tweeters 
em domo macio proporcionam som natural e 
rico em detalhes, livre de sons estridentes ou 
distorções, e revelam a riqueza das gravações.

SoundCurve

A tampa traseira curvada do dock station 
Philips cria uma estrutura acústica de alto 
desempenho que aprimora a reprodução do 
som. Essa curvatura aumenta a resistência do 
gabinete da caixa acústica, reduzindo 
significativamente a ressonância interna e 
eliminando a vibração e a distorção do som. 
Sinta a nitidez sonora crystal-clear desse 
moderno dock station.

Processamento PureDigital

A maioria das caixas acústicas com dock usam 
a saída analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, 
em seguida, fazem a conversão novamente em 
som digital, resultando em ruído adicional e 
perda de detalhes. Com o uso da saída digital 
do seu player, a caixa acústica mantém a 
integridade do sinal musical, produzindo 
relação sinal-ruído mais alta e melhor 
resolução.

FullSound™

A tecnologia patenteada FullSound da Philips 
usa processamento de sinal digital de última 
geração para aprimorar com fidelidade a 
reprodução de músicas. O conteúdo musical é 
analisado dinamicamente e otimizado para que 
você possa curtir suas músicas com riqueza de 
detalhes e sensações.

Design Bass Reflex

A carga acústica Bass Reflex usa um tubo de 
graves ajustado ao volume acústico da caixa do 
alto-falante, para reproduzir graves profundos 
por alto-falantes compactos. O tubo de graves 
cuidadosamente projetado facilita o fluxo de ar 
e proporciona graves profundos e impactantes, 
mesmo com som alto, ao mesmo tempo em 
que minimiza a turbulência de ar, que pode 
causar distorção.

Aplicativo SoundStudio

Ouça suas músicas como preferir. O 
SoundStudio coloca a magia da música na 
palma da sua mão. Com ele, você pode alterar 
todos os aspectos do som usando apenas o 
iPhone, com controles simples e intuitivos. 
Agora, você pode adaptar, personalizar e criar 
o tipo de som desejado, dando vida às suas 
músicas favoritas. Graças ao SoundStudio, 
você também pode ouvir centenas de estações 
de rádio on-line do mundo todo, aprimorando 
ainda mais a qualidade de suas músicas.
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Compatibilidade
• Compatível com: iPod, iPhone e iPad

Aplicativo para iPod/iPhone/iPad
• Nome do aplicativo: SoundStudio, Download 

gratuito pela App store
• Compatibilidade: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior

Caixas acústicas
• Alto-falantes: 2 x 3/4" / tweeter 20mm, 2 x 3" / 

midwoofer 8cm
• Potência de saída (W RMS): 50 W

Acessórios
• Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo MP3 

LINK de 3,5mm, Cabo de energia CA, Certificado 

de garantia, Folheto de garantia mundial, Guia de 
instalação rápida

Conectividade
• Aux in

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 511 x 205 x 

178 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 566 x 260 x 

244mm
• Peso do produto: 5,5 kg
• Peso, incluindo embalagem: 7,2 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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