
 

 

Philips
dockningshögtalare

DS9010
Upplev äkta naturtrohet

Besatt av ljud
Den här dockningshögtalaren ger originaltroget ljud, så att du kan njuta av det du tycker 
bäst om i musiken. Den snyggt designade dockningsstationen är byggd av samma typ av 
aluminium som används i flygplan och gör lyssningsupplevelsen hemma magisk.

Makalös ljudkvalitet
• Autentiskt ljud med kvalitetselement för ljudentusiaster
• Passiv delningsfrekvens för ett fullständig ljudspektrum
• SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
• Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
• Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
• Enhet med jämna kanter för att begränsa ljuddiffraktion

Utsökt design och finish
• Förstklassig finish i anodiserad borstad aluminium
• Design som passar iPod/iPhone/iPad

Avancerad intuitiv kontroll
• Närhetssensor för aktivering av bakgrundsbelyst kontrollpanel
• Docka alla iPod/iPhone/iPad, till och med om fodralet är på
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



 Kvalitetselement för ljudentusiaster

Philips dockningshögtalare innehåller 
diskanthögtalare med ringelement – en omvandlare 
av hög kvalitet som används för Hi-Fi-högtalare – och 
som blandar ultimat återgivning av höga frekvenser 
med förbluffande exakthet och detaljer. 
Distorsionen minimeras, vilket medför att de finaste 
musiknyanserna kan framställas med hög kvalitet.

Baskanaler

Den generösa akustiska 3L-volymen som tilldelas 
varje woofer är perfekt justerade med exakt inställda 
bakåtriktade baskanaler, vilket ger imponerande och 
tajta basprestanda för så kompakta högtalare. 
Resultatet – exceptionellt naturtroget ljud och en 
uppslukande lyssnarupplevelse.

Äkta digitalt ljud

Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken 
erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört 
med den traditionella analoga 

ljudbearbetningstekniken som finns i dockade 
spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/
iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-
enheternas digitala ljudutgångar och använda en 
digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett 
mycket högre signal/brusförhållande produceras. 
Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt 
balans.

Närhetssensor

De flesta högklassiga apparater för ljudentusiaster 
har en display som kan stängas av – så att 
musiknjutningen blir absolut och så att kraften kan 
fokuseras på ljudåtergivningen. Med 
närhetssensorfunktionen kan du också få uppleva 
detta. Om du går iväg dämpas de belysta 
funktionsknapparna automatiskt. När handen närmar 
sig tänds funktionsknapparna och du kan styra 
musiken problemfritt.

DockStudio-app på App Store

Med den kostnadsfria appen får du en mängd 
exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. 
Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina 
favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du 
också lyssna på tusentals internationella 
webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av 
skal och nya funktioner är på väg.

Anodiserad borstad aluminium
Förstklassig finish i anodiserad borstad aluminium
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Specifikationer
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, 
iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 
2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, 
iPod touch, 4:e generationen, iPod med färgdisplay, 
iPod, 5:e generationen

iPod-/iPhone-app
• Ladda ned kostnadsfritt från App Store
• App-namn: DockStudio
• Kompatibilitet: iPhone OS 4.2
• Uppspelning: Album-/spårnavigering, 

Uppspelningskontroller
• Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Klocka: Analogt teckenfönster, Digitalt 

teckenfönster
• Larm: Flera larm, Insomningsfunktion, Vakna till 

musik, Vakna till naturljud, Vakna till foto

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 

Laddning av iPod, Spela upp och pausa, Nästa och 
föregående spår

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 50 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Högtalarelement: 2 x 1 tums tweeter, 2 x 4 tums 

woofer

Anslutningar
• Aux-in

Bekvämlighet
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 

3,5 mm stereoanslutningskabel, Garanticertifikat, 
Garantisedel för hela världen, 
Snabbinstallationsguide

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

563 x 214 x 225 mm
• Vikt: 7,2 kg
• Vikt inkl. förpackning: 9,3 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

619 x 276 x 276 mm
•
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