
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

DS8550
Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd
Få mer ut av musikk-, spill- og videoopplevelsen nå. Denne dokkinghøyttaleren er smart 
og elegant og leverer utmerket lyd fra iPod, iPhone eller iPad, samtidig som den er 
praktisk med et innebygd, oppladbart batteri og Bluetooth-streaming.

Førsteklasses lydytelse
• Flotte spillelydeffekter via Bluetooth
• Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
• Optimalt akustisk volum som samsvarer med høyttalerkravene
• Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse

Stilig og klassisk
• SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
• Flott utseende med eller uten dokking av iPod/iPhone

Avansert fleksibilitet og kontroll
• Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet
• Komfortabelt håndtak for enkel transportering
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner
• Videostativ for håndfri iPad-filmvising



 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.

Innebygd oppladbart batteri
Innebygd oppladbart batteri for enda bedre 
bærbarhet

SoundCurve

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på 
denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, 
akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven 
øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som 
dramatisk reduserer intern resonans og fjerner 
lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg over 
enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.

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.

Flotte spillelydeffekter
Spillopplevelsen er aldri komplett uten fantastiske 
lydeffekter. Nå kan spillene dine fra smarttelefonen 
eller andre håndholdte enheter bli enda mer 
spennende, takket være dokkinghøyttaleren fra 
Philips som gir drønn til lyden. Hør alle lyder klart og 
høyt, og ta opplevelsen til et helt nytt nivå. Dette kan 
du i tillegg gjøre på en svært enkel måte via 
Bluetooth. Bare gi den bærbare enheten og 
dokkinghøyttaleren en trådløs Bluetooth-
forbindelse, og spill i vei.

Videostativ for iPad
Videostativ for håndfri iPad-filmvising
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Høydepunkter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP • Emballasjemål (B x H x D): 484 x 220 x 158 mm
•

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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

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

iPod/iPhone-app
• Programnavn: DockStudio
• Gratis nedlasting fra App store
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• 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, Våkne opp til naturlyder, Våkn opp til bilde
• Batteristatus: Batteristatus for høyttaler

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth

• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Aux-inngang

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, 

Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2 x 3" fulltonehøyttalere

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, Batteri
• Batteritype: Innebygd batteri
• Driftstid på batteri: 5 t

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 

3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat, 
Verdensomfattende garantihefte, 
Hurtiginstallasjonsguide, Brukerhåndbok

Mål
• Produktmål (B x H x D): 421 x 158 x 139 mm
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