
 

 

Philips Fidelio
Primo dokkinghøyttaler

for iPod/iPhone/iPad
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pplev fullstendig lydgjengivelse
ed denne dokkinghøyttaleren
nne Philips Fidelio DS9/10-dokkinghøyttaleren stiller i en klasse for seg med den 

låelige designen og lydkvaliteten. Musikk fra iPod Touch, iPhone og iPad spilles av med 
l gjengivelse, takket være materialet i naturlig tre og de førsteklasses komponentene.

Enestående lydkvalitet
• Soft-dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd
• SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
• Ren digital behandling gir rent signal gjennom lydkjeden
• FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
• Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
• 50 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende
• Førsteklasses design i naturlig tre, stoff og metall

Avansert allsidighet
• AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

Intuitiv styring
• SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger
• Fjernkontroll står i stil med høyttalerdesign og utseende



 Soft-dome-diskanthøyttaler
Dette er en toveis Hi-Fi-høyttaler med soft-
dome-diskanthøyttaler. Dome-
diskanthøyttalere ble utviklet av Philips tidlig på 
60-tallet og har i løpet av de siste 50 årene 
utviklet seg til å bli den foretrukne løsningen 
for hi-fi-høyttalerkabinetter. Soft dome-
diskanthøyttalere gir en detaljert og naturlig 
lyd, uten skarpe lyder eller forvrengning, og de 
gir deg den fulle detaljrikdommen fra 
opptakene.

SoundCurve

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet 
på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en 
effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. 
Den rene kurven øker stivheten i 
høyttalerkabinettet, noe som dramatisk 
reduserer intern resonans og fjerner 
lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg 
over enestående og krystallklar lyd fra flotte 
høyttalere.

Ren digital behandling

De fleste dokkinghøyttalere bruker den 
analoge utgangen på iPod, iPhone eller iPad og 
konverterer deretter tilbake til digitalt, noe 
som resulterer i ekstra støy og tap av detaljer. 
Ved hjelp av den digitale utgangen på spilleren 
opprettholder høyttaleren integriteten til 
musikksignalet, noe som resulterer i høyere 
signal-til-støy og bedre oppløsning.

FullSound™

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi 
bruker siste generasjon digital signalbehandling 
for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av 
musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk 
analysert og optimalisert slik at du får oppleve 
musikk med fantastiske detaljer og varme.

Bassrefleksdesign

Bassrefleksen med akustisk last bruker et 
bassrør som er justert til det akustiske 
volumet i høyttalerkabinettet for å gjengi dyp 
bass fra kompakte kabinetter. Det nøye 
utformede og profilerte bassrøret hjelper 
luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, 
selv ved høyt volum, og reduserer 
luftturbulens som kan føre til forvrengning.

SoundStudio-app

Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. 
SoundStudio gir deg kraften fra musikken i 
hendene dine. Det gjør at du kan endre alle 
aspektene ved lyden med iPhone og intuitive 
og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, 
skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi 
nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio 
gjør også at du kan lytte til tusenvis av 
Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe 
som utvider musikkopplevelsen din enda mer.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: alle iPod , iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app
• Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra 

App store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2 x 3/4"/20 mm. 

diskanthøyttaler, 2 x 3" / 8 cm 
mellomtonehøyttaler

• Utgangseffekt (RMS): 50 W

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm 

stereolinjeinngangskabel, Nettledning, 
Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte, 
Hurtiginstallasjonsguide

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang

Mål
• Produktmål (BxDxH): 511 x 205 x 178 millimeter
• Mål, emballasje (B x D x H): 566 x 260 x 244 mm
• Produktvekt: 5,5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 7,2 kg

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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