
 

 

Philips Fidelio
trådløse SoundSphere-
højttalere

med AirPlay

DS9860W
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ærk stemningen ved en live-optræden
ed dette lydsystem
k musikken til live med dyb, naturlig lyd leveret af akustisk SoundSphere-teknologi. 

sse elegante, trådløse DS9860W-højttalere fra Philips er udstyret med AirPlay og giver 
 mulighed for at streame sange direkte fra iPod, iPhone, iPad og iTunes.

Lydkvalitet uden sidestykke
• SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
• FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
• SoundCurve giver enestående lydgengivelse
• Bas-reflex design for dyb, stram basgengivelse
• Samlet udgangseffekt på 2 x 50 W RMS

Udsøgt design og finish
• Ægte håndbygget højttalerkabinet i træ giver naturlig lyd
• Limited Edition højttaler med finish i malaysisk egetræ

Avanceret alsidighed
• Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi

Intuitiv betjening
• SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
• Stream millioner af sange til dine højttalere med Spotify



 SoundSphere

Nyd musikkens storhed og energi, når 
SoundSphere giver dig hver eneste tone, 
nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. 
SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og 
skaber en lydoplevelse, der er dybere og 
bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der 
får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige 
foran dig. Hver SoundSphere-højttaler har en 
diskantenhed, der hænger oven over 
højttalerkabinettet. Diskantenheden kan 
udsende lyd mere klart og i alle retninger. 
Præcis lyd-crossover-konstruktion og 
omhyggelig placering af subwooferen i forhold 
til diskantenheden sikrer minimal interferens 
og endnu mere naturlig lyd.

FullSound™

Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi 
bruger den nyeste generation af digital 
signalbehandling til at forbedre naturtro 
musikgengivelse. Musikindholdet analyseres 
dynamisk og optimeret, så du oplever musik 
med fremragende detaljer og varme.

SoundCurve

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på 
denne Philips-dockinghøjttaler skaber en 
højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. 
Den rene kurve forstærker 
højttalerkabinettets stivhed og reducerer 
drastisk intern resonans og eliminerer 
vibration og forvrængning. Resultatet er 
enestående krystalklar lyd fra forbløffende 
smukke højttalere.

Bas-reflex design

Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et 
basrør indstillet på højttalerkabinettets 
akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra 
kompakte kabinetter. Det omhyggeligt 
designede profilerede basrør fremmer 
luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, 
selv ved høje lydstyrker, samtidig med at 
luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, 
minimeres.

Ægte håndbygget højttaler i træ

Træ er gennem historien blevet anvendt til 
fremstilling af de fineste musikinstrumenter. 
Materialets naturlige egenskaber gør det 
fortsat til det foretrukne til de bedste 
instrumenter og lydudstyr i dag. Ikke alene er 
denne højttaler håndbygget i træ; der er også 
benyttet avancerede trækrumningsteknikker, 
så kabinettet har fået de helt rigtige kurver. De 
beregnede kurver reducerer vibrationer og 
eliminerer lydforvrængning, hvilket sikrer en 
naturlig og levende lydgengivelse.

AirPlay-trådløs teknologi

Med AirPlay kan du streame hele din iTunes-
musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. 
Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet 
på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch 
– til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret 
højttaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at 
dine højttalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. 
Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig 
på alle højttalere i alle værelser. Lad dine 
yndlingssange følge dig, uanset hvilket rum du 
går ind i.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod/iPhone/iPad-app
• Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere

Højttalere
• Højttalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 

5"/12,5 cm midwoofer
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm 

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Lynhåndbog, 
Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder
• AirPlay
• AUX-indgang

Mål
• Produktmål: [højttalere] 265 (diameter) x 410 mm
• Emballagemål (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
• Vægt: (hovedenhed) 12 kg
• Vægt inkl. emballage: 14,5 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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