
Informatie over de firmware voor DS8530 
Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste 
gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan 
de firmware van uw speler bij te werken. 
 
U kunt een firmware-update uitvoeren via de Philips DockStudio-app. Controleer eerst of 
de Philips DockStudio-app is geïnstalleerd op uw Apple-apparaat voordat u de firmware-
update uitvoert. 
 

Dit document bevat twee delen: 

 Firmwaregeschiedenis 

 Instructies voor firmware-update 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmwaregeschiedenis 
 
Opmerking: elke versie bevat alle oplossingen die in eerdere versies zijn opgenomen. 

 
Systeemsoftwareversie: 0.2.0 

- Ruis bij lage volume-instelling verwijderd 
- Correctie van uitgangsvermogen 

 
Systeemsoftwareversie: 0.1.9 

- Ruis bij lage volume-instelling verwijderd 
 
Systeemsoftwareversie: 0.1.8  

- Verbeterde prestaties 
 
 
 

 



Instructies voor firmware-update 
 

Updateprocedure: 

 
 
Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren  
 

1. Schakel uw Philips-basisstation in. (U hoeft de DockStudio-app niet te starten.) 
2. Plaats uw Apple-product op het basisstation. 
3. Selecteer in het menu van uw Apple-product [Settings] (Instellingen) > [General] 

(Algemeen) > [About] (Info) > [Docking Speaker] (Dockluidspreker). 
4. De firmwareversie wordt weergegeven op het scherm. 

 
 
Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware van uw speler 
 
Opmerking: u wordt aangeraden het Wi-Fi-netwerk te activeren op uw iPhone/iPad voor 
de upgrade, anders worden de kosten voor het streamen van gegevens in rekening 
gebracht door uw telefoonprovider. 
 

1. Schakel uw Philips-basisstation in. 
2. Plaats uw Apple-product op het basisstation. 
3. Start de Philips DockStudio-app. 
4. Als er nieuwere firmware beschikbaar is, wordt in de app een venster 

weergegeven waarin u wordt gevraagd of u een upgrade wilt uitvoeren. Of 
selecteer [Firmware Update] (Firmware-update) op de instellingenpagina van de 
Philips DockStudio-app. 

5. Kies "Yes" (Ja) om de upgrade uit te voeren. 
6. Na de upgrade wordt de Philips-speler opnieuw opgestart. 
7. In de app wordt een bericht weergegeven dat de upgrade is voltooid. 

 
 
Stap 3: de upgrade controleren 
 

1. Herhaal stap 1: uw huidige firmwareversie controleren om te controleren of de 
nieuwe firmware is geïnstalleerd. 
Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u stap 2: een upgrade 

uitvoeren van de firmware voor uw speler en stap 3: de upgrade controleren. 
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