
 

 

Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone/iPad

DS9000
Zážitek ze skutečně věrného zvuku

Posedlost zvukem
Dokovací reproduktor Philips je bránou ke všemu, čeho si na hudbě tak ceníte. Je 
vytvořen z prvotřídních součástí a přírodního dřeva a výsledný zvuk z vašeho iPodu, 
iPhonu nebo iPadu nabídne autentický zvukový zážitek odpovídající originálu.

Jedinečná kvalita zvuku
• Vinutí v nejvyšší kvalitě pro autentickou reprodukci zvuku
• Pasivní výhybka pro reprodukci celého slyšitelného spektra
• Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
• Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů
• Skříň s hladkými hranami omezuje tříštění zvuku

Vynikající design a povrchová úprava
• Prvotřídní provedení z přírodního dřeva, textilie a kovu
• Senzuálně zakřiveno dozadu pro eleganci a přesný zvuk
• Udržitelný zdroj dřeva pro zachování ekologické rovnováhy

Pokročilé intuitivní ovládání
• Senzor přiblížení aktivuje podsvícený ovládací panel
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce



 Pasivní výhybka

Díky designu pasivní výhybky zřetelně uslyšíte 
každou notu, takže vaše hudba bude znít úchvatně 
čistě, přirozeně a uceleně. Každá součást 
slyšitelného spektra zvukových frekvencí se složitým 
technologickým procesem odděluje a odesílá do 
správného vinutí. Nikdy nejsou odesílány signály 
mimo kmitočtovou charakteristiku vinutí. Tím 
dochází k nesmírnému zvýšení kvality zvuku a 
značnému snížení úrovně zkreslení. Spolu 
s prvotřídními elektronickými komponenty přináší 
pasivní výhybka souvislý zvuk v nekompromisní 
kvalitě věrné originálu.

Čistý digitální zvuk

Digitální technologie zpracování pro optimální 
kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku 
nesrovnatelnou s konvenčním analogovým 
zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích 
přehrávačích využívajících analogový audio výstup 
z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu 
iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech 
částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího 
odstupu signálu od šumu. Výsledkem je 
nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

Zakřiveno dozadu pro lepší zvuk
Čisté linie a senzualita dozadu zakřiveného krytu 
jsou nejen nádherné, ale také vytvářejí efektivní 

strukturu pro akustiku. Pečlivě navržená křivka 
zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně 
snižuje vnitřní rezonanci. Výsledkem je věrnější a 
přirozenější reprodukce zvuku. Můžete si vychutnat 
krásu reproduktorů i senzační zvuk.

Senzor přiblížení

Většina špičkových přístrojů pro milovníky hudby 
umožňuje vypnout displej, aby bylo možné dokonale 
vychutnávat hudbu a výkon se soustředil na 
reprodukci zvuku. Díky funkci senzoru přiblížení si 
to můžete užít také. Když odejdete, podsvícená 
funkční tlačítka automaticky ztmavnou. Když 
přiblížíte ruku, funkční tlačítka se rozsvítí, abyste 
mohli bez problémů ovládat svou hudbu.

Aplikace DockStudio v obchodě App 
Store

S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací 
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových 
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je 
hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako 
tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní 
poslech tisíců internetových rádiových stanic po 
celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat 
vzhledu a nové funkce.
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Specifikace
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod s barevným 

displejem, iPod nano 1. generace, iPod nano 
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 5. generace, iPod classic, 
iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 
2. generace, 8/16/32 GB, iPod 5. generace

Aplikace pro iPod/iPhone
• Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
• Název aplikace: DockStudio
• Kompatibilita: iPhone OS 3.0
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač, probouzejte se 

hudbou, probouzejte se zvuky přírody, 
probouzejte se s fotografiemi

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 

další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 1" výškové reproduktory, 

2 x 4" woofery
• Vylepšení reproduktoru: reproduktory 

s konstrukcí Bass Reflex

Možnosti připojení
• Aux in: Ano

Pohodlí
• Nabíječka: iPhone, iPod

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Příslušenství
• Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 

3,5 mm, napájecí kabel
• Dálkový ovladač: Ano
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití
• Záruka: Záruční list, Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 9,6 kg
• Šířka balení: 619 mm
• Výška balení: 276 mm
• Hloubka balení: 276 mm
• Hmotnost: 6,5 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 216 mm
• Výška hlavní jednotky: 214 mm
• Šířka hlavní jednotky: 562 mm
•
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