
 

 

Philips Fidelio
Dokkolós hangsugárzó

DS8550
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
Most jobb minőséget érhet el zenehallgatás, játék és filmnézés közben. Ez az intelligens és elegáns 

kivitelű hangsugárzó pompás hangminőséget nyújt az iPod, iPhone vagy iPad készüléken lévő 

műsorszámok lejátszásakor, valamint kényelmet biztosít a beépített akkumulátor és a vezeték nélküli 

Bluetooth streaming által.

Kivételes hangteljesítmény
• Lenyűgöző hanghatások játékhoz Bluetooth segítségével
• Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
• A hangsugárzó igényeinek megfelelő, optimális akusztikus térfogat
• Precízen hangolt basszustölcsérek az erőteljes és gazdag mélyhangzásért

Elegancia és stílus
• SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében
• Pompás kivitel iPhone/iPod dokkolásával és anélkül

Továbbfejlesztett rugalmasság és vezérlés
• Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért
• Praktikus fogantyú a könnyű áthelyezéshez
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is 

használhat
• Videoállvány a kéz nélküli iPad-es moziélményhez



 Valódi digitális hangzás

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a 
dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg 
hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/
iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - 
jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/
iPhone digitális audiokimenetének használatával, és 
így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb 
jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig 
tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú 
hang.

Beépített újratölthető akkumulátor
Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért

SoundCurve

A gondos tervezésű lekerekített hátlap akusztikai 
szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást 
biztosít. A gondosan megtervezett ívelés megnöveli a 
hangsugárzóház merevségét, ezzel jelentősen 
lecsökkentve a belső rezonanciát és a hang 
torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, 
lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.

Optimális akusztikus térfogat
Az intelligens hangzástervezés a lehető legjobb 
minőségű mélyhangzás garanciája. Az egyes 
középsugárzókhoz rendelt akusztikus térfogat 
tökéletesen megfelel az akusztikai 
követelményeknek. Az eredmény: erőteljes és 
gazdag mélyhangzás.

Lenyűgöző hanghatások játékhoz
A játék élménye sohasem lehet teljes a nagyszerű 
hanghatások nélkül. Most az okostelefonokon vagy 
más hordozható készüléken található játékok még 
izgalmasabbá tehetők a Philips dokkolós hangsugárzó 
segítségével, amely mindent kihoz a hangból. Az 
összes hang hangosan és tisztán hallható még 
fantasztikusabb élményt nyújtva. Ráadásul mindezt 
hihetetlenül kényelmesen, Bluetooth-kapcsolaton 
keresztül valósíthatja meg. Csak hozzon létre 
vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolatot a hordozható 
készülék és a dokkolós hangsugárzó között, és 
kedvére játszhat.

Videoállvány iPad-hez
Videoállvány a kéz nélküli iPad-es moziélményhez
DS8550/10

Fénypontok
• Aux be •
iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad-del

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, iPod színes 

kijelzővel, 2. generációs iPod nano, 3. generációs 
iPod nano, iPod classic, iPod touch, 1. generációs 
iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs 
iPod nano, 2. generációs iPod touch, 2. generációs 
iPod touch 8/16/32 GB, 5. generációs iPod, 6. 
generációs iPod nano

iPod/iPhone alkalmazás
• Ingyenes letöltés a webboltból
• Alkalmazás neve: Fidelio+
• Kompatibilitás: Fidelio dokkolós hangsugárzó
• Lejátszás: Album-/műsorszám-navigálás, 

Lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
• Óra: Analóg kijelző, Digitális kijelző
• Ébresztés: Többféle ébresztő, Elalváskapcsoló, 

Ébredés zenére, Ébredés a természet hangjaira, 
Ébredés fényképre

• Akku állapota: Hangsugárzóakku állapota

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 

iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és 
előző zeneszám

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x15 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszórórendszer
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Hangszóró-meghajtók: 2 db 3"-es szélessávú 

hangszóró

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Távvezérlő: Többfunkciós

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, elem
• Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 5 óra

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó bemenet, 
Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors 
telepítési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

421 x 158 x 139 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

484 x 220 x 158 mm
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