
 

 

Philips Fidelio
langaton SoundRing-kaiutin

jossa AirPlay

DS3800W
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nna luonnollisen ja vangitsevan äänen valloittaa

ulluna ääneen
ytä huone upean luonnollisella ja vangitsevalla äänellä. Langaton Philips Fidelio 
3800W/10 SoundRing -kaiutin tuo musiikin langattomasti iPod Touchista, iPhonesta, 
dista ja tietokoneen iTunesista koko huoneeseen.

Kristallinkirkas ääni
• SoundRing täydellisen äänimaailman luomiseksi kompaktista laitteesta
• FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
• Kokonaislähtöteho 16 W RMS

Elegantti ja nykyaikainen
• Todella omalaatuinen muotoilu täydentää elämäntyyliäsi
• Upea ulkoasu kaikista suunnista

Erittäin monipuolinen
• Suoratoista musiikkia langattoman AirPlay-tekniikan avulla
• Toista ja lataa iPod/iPhone/iPad USB-portin kautta
• Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

Intuitiivinen ohjaus
• SoundStudio-sovellus kaikkien ääniasetusten hallitsemista varten



 SoundRing

Todella omaleimainen muotoilu ja huoneen 
täyttävä äänitekniikka. Laitteessa on 
keskibassoputki ja neljä HD-kaiutinelementtiä - 
kaksi eteenpäin suunnattua kaiutinta ja kaksi 
sivukaiutin neodyymimagneeteilla, jotka 
lähettävät ääniä joka suuntaan ja selkeyttävät 
ääniä kaikkialla huoneessa.

FullSound™

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka 
käyttää uuden sukupolven digitaalista 
signaalinkäsittelyä (Digital Signal Processing) 
äänentoiston parantamista varten. Musiikin 
sisältö analysoidaan dynaamisesti ja 
optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu 
on yksityiskohtaista ja pehmeää.

Langaton AirPlay-tekniikka

AirPlayn avulla voit suoratoistaa koko iTunes-
musiikkikokoelmasi Philips Fidelio -
telakointiasemiin. Se toistaa langattomasti 
tietokoneesi iTunes-ohjelmasta, iPhonesta, 
iPadista tai iPod Touchista – kotisi mihin 
tahansa AirPlay-yhteensopivaan kaiuttimeen. 
Sinun on vain varmistettava, että kaiuttimet on 
liitetty Wi-Fi-verkkoon. AirPlay mahdollistaa 
myös samanaikaisen suoratoiston kaikkien 
huoneiden kaikkiin kaiuttimiin. 
Suosikkikappaleesi seuraavat sinua kaikkiin 
huoneisiin.

SoundStudio-sovellus

Nauti musiikista haluamallasi tavalla. 
SoundStudion ansiosta vallan kahva musiikkisi 
suhteen siirtyy sinun käteesi. Sen avulla voit 
muuttaa kaikkia ääniominaisuuksia iPhonen 
avulla. Säätimet ovat intuitiivisia ja 
yksinkertaisia. Voit hienosäätää, mukauttaa ja 
luoda haluamiasi äänikokemuksia ja herättää 

mielimusiikkisi uuteen eloon. SoundStudion 
avulla voit kuunnella tuhansia internet-
radiokanavia kaikkialta maailmasta ja laajentaa 
musiikkikokemustasi entisestään.

Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista 
musiikkia

Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten iPodin, 
iPhonen, iPadin lataaminen on helppoa. Kytke 
Apple-laite laitteen USB-kaapelilla kaiuttimen 
takaosaan. Voit toistaa musiikkia Apple-
laitteesta latauksen aikana.

AUX-in-liitäntä

AUX-in-liitäntä mahdollistaa MP3-sisällön 
toistamisen suoraan kannettavista 
mediasoittimista. Sen lisäksi, että voit kuunnella 
lempimusiikkiasi kaiuttimen tarjoamalla 
erinomaisella äänenlaadulla, AUX-in-liitäntä on 
myös erittäin kätevä, sillä sinun tarvitsee vain 
liittää kannettava MP3-soitin kaiuttimeen.
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: kaikki iPod-, iPhone- ja iPad-laitteet

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus
• Sovelluksen nimi: SoundStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

tai uudempi

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 4 x 1,5 tuuman / 4 cm:n koko 

alueen ohjain
• Lähtöteho (RMS): 16 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 3,5 

mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pikaopas
• Käyttöopas: CD:llä

Liitännät
• AirPlay: KYLLÄ
• Aux-tulo: KYLLÄ
• USB: iPodin/iPhonen/iPadin toistamiseen ja 

lataamiseen

Mitat
• Tuotteen mitat: (L x S x K) 197 x 114 x 193 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 237 x 229 x 176 mm
• Tuotteen paino: 1,3 kg
• Paino pakattuna: 1,58 kg

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
•

DS3800W/10

Tekniset tiedot
Langaton SoundRing-kaiutin
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