
 

 

Philips
caixa acústica com dock

para iPod/iPhone/iPad

DS9000
Experimente a alta fidelidade real

Obcecados por som
A dock station Philips é a resposta para tudo que você considera importante em relação à música. 
Criada com componentes de alta qualidade e madeira natural, ela garante maior fidelidade ao 
conteúdo do iPod/iPhone/iPad, reproduzindo um som autêntico e fiel ao original.

Qualidade de som insuperável
• Drivers de qualidade p/ audiófilos p/ reprodução sonora autêntica
• Crossover passivo para reprodução total do espectro do áudio
• Tecnologia de processamento PureDigital para excelente nitidez sonora
• Basspipes ajustados p/ reprodução de graves profundos e potentes
• Estrutura com bordas arredondadas para limitar a difração sonora

Design e acabamento excelentes
• Design superior em madeira natural, tecido e metal
• Parte traseira curva para proporcionar elegância e som preciso
• Madeira de fonte sustentável para preservar o equilíbrio ecológico

Controle intuitivo e avançado
• Sensor de proximidade para ativar o painel de controle com luz de fundo
• Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção
• Navegue, compartilhe músicas e curta muitos recursos com o aplicativo DockStudio



 Crossover passivo

Com o design do crossover passivo, você ouve cada 
nota com clareza e as músicas são transmitidas de 
um modo incrivelmente puro, natural e pleno. 
Graças a uma engenharia complexa, cada parte do 
espectro de áudio das freqüências de som é separada 
e enviada aos drivers apropriados. Os sinais que 
excedem a resposta de freqüência de um driver não 
são transmitidos, ou seja, a qualidade sonora é 
aprimorada e o nível de distorção, amplamente 
reduzido. Junto dos componentes eletrônicos de alta 
qualidade, o crossover passivo fornece um áudio 
coeso, sem distorções e fiel ao original.

Som PureDigital

A avançada tecnologia de processamento de som 
PureDigital oferece qualidade sonora superior à 
tecnologia de processamento de áudio analógico 
convencional encontrada em aparelhos com dock 
que utilizam a saída de áudio analógico do iPhone/
iPod. A combinação entre a saída de áudio digital do 
iPhone/iPod e o processamento digital em cada 
estágio do circuito produz uma relação sinal/ruído 
muito mais alta, resultando em um som mais nítido e 
inigualável: o equilíbrio perfeito!

Parte traseira curva p/ melhor som
As linhas "clean" e a sensualidade da parte traseira 
curva não compõem apenas um design admirável; 
também criam uma estrutura acústica mais eficiente. 
Cuidadosamente projetada, a parte curva aumenta a 

firmeza do gabinete da caixa acústica, reduzindo de 
modo significativo a ressonância interna e resultando 
na reprodução de um som mais preciso e natural. 
Você vai adorar o design lindo e som excepcional 
deste dock com caixa acústica.

Sensor de proximidade

A maioria dos aparelhos de áudio mais sofisticados 
dispõe do recurso de desligamento do display — 
para curtir as músicas ao máximo e concentrar a 
potência na reprodução do som. Com o sensor de 
proximidade, você também pode aproveitar tudo 
isso. Quando você se afasta do aparelho, os botões 
iluminados escurecem automaticamente. Quando 
sua mão se aproxima do aparelho, os botões 
acendem para você controlar as músicas com toda 
facilidade.

Aplicativo DockStudio da App Store

O aplicativo DockStudio gratuito oferece diversos 
recursos incríveis e exclusivos para sua caixa acústica 
com dock: ouça os seus programas de rádio 
preferidos, as músicas recém-lançadas nas inúmeras 
estações de rádio on-line do mundo todo e toda a 
sua coleção de músicas, e compartilhe com os seus 
amigos via Facebook ou Twitter. No modo Relógio, 
você pode ajustar diversos alarmes personalizados, e 
ainda recebe informações atualizadas sobre o tempo. 
Para obter mais informações, faça download do 
aplicativo na App Store.
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Especificações
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod com display 

em cores, iPod nano 1ª geração, iPod nano 2ª 
geração, iPod nano 3ª geração, iPod nano 4ª 
geração, iPod nano 5ª geração, iPod classic, iPod 
touch, iPod touch 2ª geração, iPod touch 2ª 
geração 8/16/32 GB, iPod 5ª geração

Aplicativo para iPod/iPhone
• Download gratuito pela App store
• Nome do aplicativo: DockStudio
• Compatibilidade: iPhone OS 3.0
• Reprodução: navegação por álbum/faixa, controles 

de reprodução
• Configurações de som: Equalizador de cinco faixas, 

DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clássica
• Relógio: display analógico, display digital
• Despertador: vários alarmes, timer de 

desligamento automático, acorde ouvindo música, 
acorde ouvindo sons da natureza, acorde vendo 
uma foto

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de dock: Próxima faixa e 

faixa anterior, Reproduzir e pausar

Som
• Sistema de áudio: estéreo
• Controle de volume: Acima/abaixo
• Potência de saída: 2 x 50 W RMS

Caixas acústicas
• Alto-falantes: 2 tweeters de 1", 2 woofers de 4"
• Melhor desempenho de alto-falantes: caixas 

acústicas Bass Reflex

Conectividade
• Aux in

Praticidade
• Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Acessórios
• Cabos/conexão: Cabo de entrada estéreo de 3,5 

mm, cabo de alimentação
• Controle remoto
• Outros: Guia de início rápido
• Garantido: Certificado de garantia, Livro de 

Garantia Mundial

Dimensões
• Peso bruto: 9,6 kg
• Largura da embalagem: 619 mm
• Altura da embalagem: 276 mm
• Profundidade da embalagem: 276 mm
• Peso: 6,5 kg
• Profundidade da unidade principal: 216 mm
• Altura da unidade principal: 214 mm
• Largura da unidade principal: 562 mm
•
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