
 

 

Philips Fidelio
Dokkinghøyttaler

DS8500
Førsteklasses lydkvalitet og stil

Lidenskap for lyd
Den elegante og stilige Philips Fidelio-dokkinghøyttaleren gir førsteklasses lyd fra iPhone/
iPod med PureDigital-teknologi. Gled deg over avansert kontroll med nærhetssensor og 
en intuitiv fjernkontroll som passer til høyttalerens design og utseende.

Førsteklasses lydytelse
• Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
• Optimalt akustisk volum som samsvarer med høyttalerkravene
• Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse
• Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Stilig og klassisk
• Sensuelt kurvet bakside for elegant og nøyaktig lyd
• Flott utseende med eller uten dokking av iPod/iPhone

Avansert, intuitiv kontroll
• Nærhetssensor for å aktivere bakbelyst kontrollpanel
• Fjernkontroll står i stil med høyttalerdesign og utseende
• Oppdag og del musikk og andre funksjoner via den kostnadsfrie Fidelio-appen



 Ren digital lyd
Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir 
enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den 
tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man 
finner i dokkingspillere som bruker en analog 
lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/
iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle 
deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-
støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i 
perfekt balanse.

Optimalt akustisk volum
Smart lyddesign gir deg den beste mulige 
bassgjengivelsen. Det akustiske volumet som er 
tilordnet hver mellomtonedriver, passer perfekt til 
dens akustiske krav. Lave toner gjengis som dype og 
tette, noe som gir en sterk og fyldig bass.

Kurvet bakside for bedre lyd
De rene linjene i det sensuelt kurvede 
baksidedekselet ser flott ut og er også mer effektivt 
med tanke på akustikken. Kurven er nøye utformet 
og øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som 
dramatisk reduserer intern resonans og gir en mer 
presis og naturlig lydgjengivelse. Du kan glede deg 
over høyttalere som både ser elegante ut og gir deg 
uovertruffen lyd.

Nærhetssensor

På de fleste avanserte lydapparatene kan skjermen 
slås av, slik at du kan nyte musikken fullt ut, og slik at 
strømmen kan fokuseres på lydgjengivelse. Med 
nærhetssensoren får du også dette. Når du beveger 
deg vekk, dimmes de belyste funksjonstastene 
automatisk. Når hånden din nærmer seg, lyser 
funksjonsknappene opp slik at du kan kontrollere 
musikken din uten problemer.
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Høydepunkter
• Lydsystem: stereo
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med 

fargeskjerm, iPod classic, iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch, Andregenerasjons 
iPod touch 8/16/32 GB, Femtegenerasjons iPod, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano

iPod/iPhone-app
• Gratis nedlasting fra App store
• Programnavn: Fidelio
• Kompatibilitet: Fidelio-dokkinghøyttaler, iPhone 

OS 3.0, iPhone OS 4
• Avspilling: navigasjon for album/spor, 

avspillingskontroller
• Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, 

Pop, Rock, Jazz, Klassisk
• Klokke: analog skjerm, digital skjerm
• Alarm: flere alarmer, sleep timer, våkn opp til 

musikk, våkn opp til naturlyder, våkn opp til bilde
• Over 7000 Internett-radiostasjoner
• Værmelding for hele verden

Lydavspilling
• Avspillingsmodi for dokking: neste og forrige spor, 

play og pause

Lyd

• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: 2 x 15 W RMS

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2 x 3" fulltonehøyttalere
• Høyttalerforbedring: bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang

Anvendelighet
• Ladeenhet: iPhone, iPod

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, 

nettledning
• Fjernkontroll
• Andre: Hurtigstart-guide
• Garanti: Garantisertifikat, Verdensomspennende 

garantihefte

Mål
• Bruttovekt: 3,1 kg
• Emballasjedybde: 158 mm
• Emballasjehøyde: 220 mm
• Emballasjebredde: 484 mm
• Vekt: 2,3 kg
• Hovedenhetens dybde: 139 mm
• Hovedenhetens høyde: 158 mm
• Hovedenhetens bredde: 421 mm
•
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