
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

DS8550
Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų
Išplėskite savo muzikos, žaidimų ir filmų galimybes. Ši išmani ir išvaizdi garsiakalbių sistema 
atkuria stebėtinos kokybės garsą iš jūsų „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“, o įkraunamas vidinis 
akumuliatorius ir belaidis „Bluetooth“ ryšis leidžia įrenginiu naudotis ypač patogiai.

Išskirtinė garso kokybė
• Puikūs žaidimų garso efektai per Bluetooth
• „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
• Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
• Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliam ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui

Puiki aukščiausios klasės išvaizda
• „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
• Puikiai atrodo ir prijungus, ir neprijungus prie „iPod/iPhone“

Modernus valdymas ir universalumas
• Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui
• Patogi į delną telpanti rankenėlė lengvesniam perkėlimui
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis
• Video stovas skirtas mėgautis filmais „iPad“, nenaudojant rankų



 „Pure Digital“ garsas

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija 
užtikrina žymiai geresnę garso kokybę, palyginti su 
įprastinėmis analoginėmis garso apdorojimo 
technologijomis, kurios įrengiamos prijungiamuose 
grotuvuose, kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ 
/ „iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės 
stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ skaitmeninę 
garso išvestį ir naudojant skaitmeninį apdorojimą, 
sukuriamas daug didesnis signalo ir triukšmo 
santykis. Rezultatas - neprilygstamas aiškumas ir 
tobulas balansas.

Integruota įkraunama baterija
Integruota įkraunama baterija geresniam 
portabilumui

„SoundCurve“

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis 
gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, 
skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina 
garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas 
ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite 
mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, 
sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Optimalus akustinis tūris
Išmanus garso dizainas – geriausias žemųjų dažnių 
atkūrimas. Akustinis garsas, priderintas prie 
kiekvieno vidutinių dažnių garsiakalbio, puikiai 
atitinka akustinius reikalavimus. Žemi tonai yra gilūs 
ir sutelkti, todėl perteikia stiprius ir sodrius 
žemuosius dažnius.

Puikūs žaidimų garso efektai
Žaidimais negalite mėgautis iki galo, jei nėra puikių 
garso efektų. Dabar jūsų išmaniojo telefono ar bet 
kurio nešiojamojo įrenginio žaidimai gali tapti dar 
labiau jaudinantys dėl „Philips“ garsiakalbių sistemos, 
kuri suteikia jėgos garsui. Klausykitės garsiai ir aiškiai 
ir perkelkite savo potyrius į naują lygį. Be to, tai yra 
labai patogu daryti naudojantis „Bluetooth“. 
Paprasčiausiai nustatykite belaidę „Bluetooth“ jungtį 
tarp nešiojamojo įrenginio ir garsiakalbių sistemos ir 
grokite.

Video stovas skirtas „iPad“
Video stovas skirtas mėgautis filmais „iPad“, 
nenaudojant rankų
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Ypatybės
484 x 220 x 158 mm
•

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod mini”, „iPod“ su 

spalvotu ekranu, „iPod nano” (2-oji karta), „iPod 
nano” (3-oji karta), „iPod Classic“, „iPod Touch“, 
„iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” (4-oji karta), 
„iPod nano” (5-oji karta), „iPod touch” (2-oji 
karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, 
„iPod” (5-oji karta), „iPod nano” (6-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“
• Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0
• Įrašo perklausa: Albumo/takelio navigacija, 

Atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-

„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“, „Classic“
• Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, 

Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, 
Pabuskite su vaizdais

• Baterijos būklė: Garsiakalbio baterijos būklė

Prijungimo galimybė
• Belaidžiai studijiniai
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Aux įvestis

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 

„iPod“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas / 
ankstesnis takelis

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2x15 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių 

atspindžiu
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai

Patogumas
• Fono apšvietimas
• Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz, baterija
• Baterijos tipas: Integruota baterija
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 5 val.

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis 

valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, 
Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, 
Trumpa instrukcija, Vartotojo vadovas

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

421 x 158 x 139 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 
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