Philips Fidelio
Primo-docking-luidspreker

De ultieme geluidservaring
voor iPod/iPhone/iPad

met deze docking-luidspreker
Dankzij het onovertroffen geluid en ontwerp vormt deze Philips Fidelio DS9/10 dockingluidspreker een klasse op zich. iPod touch-, iPhone- en iPad-muziek klinkt volledig
authentiek dankzij het gebruik van eersteklas onderdelen en natuurlijk hout.
Ongeëvenaarde geluidskwaliteit
• Zachte dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
• SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
• Zuivere digitale verwerking voor een zuiver signaal via audionetwerk
• FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
• Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke basweergave
• Totaal uitgangsvermogen van 50 W RMS

DS9

Prachtige vormgeving en afwerking
• Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout, textiel en metaal
Geavanceerde veelzijdigheid
• AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
Intuïtieve bediening
• SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
• De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker
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Primo-docking-luidspreker
voor iPod/iPhone/iPad

Kenmerken
Zachte dome-tweeter
Dit is een tweerichtings-HiFi-luidspreker met
zachte dome-tweeter. Dome-tweeters
werden ontwikkeld door Philips in begin jaren
60 en zijn uitgegroeid tot de favoriete
oplossing voor HiFi-luidsprekerkasten van de
afgelopen 50 jaar. Zachte dome-tweeters
zorgen voor gedetailleerd en natuurlijk geluid,
zonder hardheid of vervorming en met alle
rijkheid van de opnamen.

iPhone of iPad en zetten de signalen vervolgens
weer om in digitaal. Hierdoor ontstaat extra
ruis en gaan details verloren. Met de digitale
uitgang van uw speler handhaaft de luidspreker
de integriteit van het muzieksignaal, wat
resulteert in een hoge signaal-ruisverhouding
en betere resolutie.

luchtturbulentie die vervorming kan
veroorzaken, wordt geminimaliseerd.
SoundStudio-app

FullSound™

SoundCurve

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde
van deze Philips docking-luidspreker creëert
een zeer effectieve akoestische structuur voor
geluidsweergave. De ronding maakt de
luidsprekerkast sterker, vermindert de interne
resonantie en elimineert geluidstrillingen en vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder
geluid uit schitterende luidsprekers.

De FullSound-technologie van Philips gebruikt
de nieuwste digitale signaalverwerking die
muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken.
Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en
geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle
details en warmte van de muziek.
Bas-reflexontwerp

Zuivere digitale verwerking

De meeste docking-luidsprekers maken
gebruik van de analoge uitgang van uw iPod,

Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een
baspijp die is afgestemd op het akoestische
volume van de luidsprekerkast en zorgt voor
diepe basgeluiden in een compacte behuizing.
De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een
goede luchtstroom en voor een diepe en
krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort.
SoundStudio geeft u de controle over uw
muziek in de palm van uw handen. Hiermee
past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met
eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen.
Nu kunt u het gewenste geluid tot in details
instellen en uw favoriete nummers opnieuw
tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt
u ook luisteren naar duizenden
internetradiozenders over de hele wereld,
waardoor uw muziekervaring nog verder
wordt verbreed.
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Specificaties
Compatibiliteit

mm stereolijningangkabel, AC-netsnoer,
Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart,
Snelle installatiehandleiding

• Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

iPod/iPhone/iPad-app

• Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf
App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of
hoger

Connectiviteit
• Aux-ingang

Afmetingen

• Luidsprekerdrivers: 2 tweeters van 20 mm (3/4"),
2 midwoofers van 8 cm (3")
• Uitgangsvermogen (RMS): 50 W

• Productafmetingen (b x d x h): 511 x 205 x 178 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 566 x 260 x 244
mm
• Gewicht van het product: 5,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 7,2 kg

Accessoires

Vermogen

Luidsprekers

• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5

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