
 

 

Philips Fidelio
Primo docking hoparlör

• iPod/iPhone/iPad için

DS9

G
bu
Bu
bir
ka
erçek duyarlılığı deneyimleyin
 docking hoparlörle

 Philips Fidelio DS9/10 docking hoparlör eşsiz tasarımı ve ses kalitesiyle kendine özgü 
 sınıfta yer alıyor. iPod Touch, iPhone ve iPad aygıtlarınızdaki müzik, doğal ahşap ve 
liteli bileşenlerin kullanılması sayesinde tam çözünürlükle yayılıyor.

Eșsiz ses kalitesi
• Ayrıntılı ve doğal ses için yumușak dome tweeter
• Kristal netlikte mükemmel ses için SoundCurve
• Ses zinciri boyunca tam saf sinyal için saf sinyal ișleme
• FullSound zengin ve güçlü ses için ses ayrıntılarını geliștirir
• Derin bas sesler için bas refleks tasarım
• 50W RMS toplam çıkıș gücü

Özel tasarım ve kaplama
• Doğal ahșap, kumaș ve metal ile yaratılan özel tasarım

Gelișmiș çok yönlülük
• Neredeyse tüm elektronik aletlerle kolay bağlantı için AUX giriși

Duyarlı kontrol
• Ses ayarlarının tam olarak kontrol edilmesi için SoundStudio uygulaması
• Uzaktan kumanda, hoparlör tasarımı ve kaplamasıyla uyumludur



 Yumușak dome tweeter
Bu yumușak dome tweeter'a sahip iki yönlü 
yüksek çözünürlüklü ses veren bir 
hoparlördür. Philips, 1960'lı yılların bașında 
dome tweeter'ların geliștirmesine öncülük 
etmiș ve bu teknoloji geçtiğimiz yarım yüzyıl 
boyunca hi-fi hoparlör kutularında gün geçtikçe 
daha yaygın șekilde kullanılan bir çözüm 
olmuștur. Yumușak dome tweeter'lar sert 
sesler ve bozulmalar olmadan ayrıntılı ve doğal 
ses sağlar ve kaydın zenginliğini ortaya çıkarır.

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.

Saf dijital ișleme

Docking hoparlörlerin büyük çoğunluğu iPod, 
iPhone veya iPad'inizin analog çıkıșını kullanır 
ve ardından sesi dijitale dönüștürür.Bu durum 
gürültünün artmasına ve ayrıntıların 
kaybolmasına neden olur. Oynatıcınızın dijital 
çıkıșını kullanan bu hoparlör müzik sinyalinin 
bütünlüğünü korur ve gürültü yerine daha 
yüksek sinyal ve daha iyi çözünürlük sunar.

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.

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.

SoundStudio Uygulaması

Șimdi müziği istediğiniz șekilde dinleyin. 
SoundStudio, müziğinizin kontrolünü gerçek 
anlamda parmak uçlarınıza getirir. Uygulama 
sezgisel ve basit kontrolleriyle sesin tüm 
unsurlarını sadece iPhone'unuzu kullanarak 
değiștirebilmenize olanak sağlar. Șimdi müzik 
deneyimini tam istediğiniz gibi yașayabilir ve en 
sevdiğiniz șarkılardan daha fazla keyif 
alabilirsiniz. SoundStudio ayrıca müzik 
deneyiminizi daha da genișletecek șekilde 
dünyanın dört bir yanındaki binlerce Internet 
radyo istasyonunu dinleyebilmenize olanak 
sağlar.
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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: 20mm / 2 x 3/4 inç tweeter, 

8cm / 2 x 3 inç midwoofer
• Çıkıș gücü (RMS): 50W

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

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

Bağlantı
• Aux giriși

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 511 x 205 x 178 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 566 x 260 x 244 mm
• Ürün ağırlığı: 5,5 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,2 kg

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