
 

 

Philips Fidelio
Głośnik bezprzewodowy 
SoundRing

z technologią AirPlay

DS3800W
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scynacja Dźwiękiem
ypełnij pokój wspaniale naturalnym i realistycznym dźwiękiem. Ten bezprzewodowy 
śnik Philips Fidelio DS3800W/10 SoundRing wypełni cały pokój muzyką z urządzenia 
d Touch, iPhone, iPad lub programu iTunes z komputera.

Krystalicznie czysty dźwięk
• SoundRing zapewnia dźwięk ze wszystkich kierunków z niewielkiego urządzenia
• FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
• Całkowita moc wyjściowa 16 W RMS

Elegancja i nowoczesność
• Wyróżniający się wygląd, który pasuje do Twojego stylu życia
• 360-stopniowa konstrukcja gwarantująca niesamowity wygląd z każdej strony

Zaawansowana wszechstronność
• Strumieniowe przesyłanie muzyki za pomocą technologii bezprzewodowej AirPlay
• Odtwarzanie muzyki i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad za pośrednictwem portu USB
• Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Intuicyjna obsługa
• Aplikacja SoundStudio daje pełną kontrolę nad ustawieniami dźwięku



 SoundRing

Wyróżniająca się stylistycznie konstrukcja 
została zaprojektowana, aby zapewniać dźwięk 
wypełniający pomieszczenia. Składa się z 
umieszczonej na środku tuby basowej i 
czterech wysokiej jakości przetworników — 
dwóch przednich i dwóch bocznych z 
neodymowymi magnesami, które emitują 
dźwięk we wszystkich kierunkach, zapewniając 
jego doskonałą wyrazistość w całym 
pomieszczeniu.

FullSound™

Opracowana przez firmę Philips technologia 
FullSound wykorzystuje cyfrowe 
przetwarzanie dźwięku nowej generacji, by 
wiernie wzbogacić odtwarzany dźwięk. Muzyka 
jest dynamicznie analizowana i 
optymalizowana, tak aby brzmienie było ciepłe 
i pełne detali.

Technologia bezprzewodowa AirPlay

Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie 
strumieniowe całej kolekcji muzycznej serwisu 
iTunes do stacji dokującej Fidelio firmy Philips. 
AirPlay odtwarza bezprzewodowo z programu 
iTunes w komputerze, urządzeniu iPhone, iPad 
lub iPod Touch na dowolnym głośniku 
obsługującym technologię AirPlay. Głośniki 
muszą być jedynie połączone z siecią Wi-Fi. 
Funkcja AirPlay umożliwia również 
jednoczesne odtwarzanie muzyki we 
wszystkich głośnikach we wszystkich 
pomieszczeniach. Ulubionych utworów można 
zatem słuchać w dowolnym pokoju.

Aplikacja SoundStudio

Słuchaj muzyki tak jak lubisz. Dzięki aplikacji 
SoundStudio pełna kontrola nad muzyką jest w 
zasięgu ręki. Aplikacja umożliwia zmianę 
każdego aspektu dźwięku przy wykorzystaniu 
telefonu iPhone oraz intuicyjnych i prostych 
przycisków. Teraz można wprowadzać 
poprawki i regulować dźwięk, aby uzyskać 
pożądane brzmienie i odkrywać na nowo 

ulubione utwory. Korzystając z SoundStudio, 
można także słuchać tysięcy internetowych 
stacji z całego świata i jeszcze bardziej 
poszerzać muzyczne doświadczenia.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone/iPad

Głośnik ma port USB, umożliwiający wygodne 
ładowanie urządzeń iPod, iPhone, iPad. 
Wystarczy podłączyć urządzenie firmy Apple z 
tyłu głośnika za pomocą przewodu USB. 
Podczas ładowania urządzenia Apple można 
odtwarzać z niego muzykę.

Wejście AUX

Wejście AUX umożliwia bezpośrednie 
odtwarzanie plików MP3 z przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie 
muzyki w doskonałej jakości to jedna z zalet 
zestawu audio. Wejście AUX jest niezwykle 
wygodne — wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do głośnika.
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Zgodność
• Zgodność z: wszystkie urządzenia iPod, iPhone i 

iPad

Aplikacja iPod/iPhone/iPad
• Nazwa aplikacji: SoundStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem 

iOS w wersji 4.3 lub nowszej

Głośniki
• Przetworniki głośn.: 4 pełnozakresowe 

przetworniki 4 cm (1,5")
• Moc wyjściowa (RMS): 16 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, 
Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały 

świat), Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi: na płycie CD

Połączenia
• AirPlay
• Wejście AUX
• USB: umożliwiające odtwarzanie zawartości i 
ładowanie urządzenia iPod, iPhone lub iPad

Wymiary
• Wymiary produktu: (S x G x W) 197 x 114 x 

193 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

237 x 229 x 176 mm
• Waga produktu: 1,3 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,58 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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