
 

 

Philips
Dockningshögtalare

DS1100
Besatt av ljud

Fyll sovrummet med musik och stil
Den här kompakta dockningshögtalaren ger ett överraskande fullt och rikt ljud och 
synkroniseras automatiskt med klockinställningarna i din iPhone/ iPod. Njut av ett 
inställbart nattljus och det bekväma med att ladda en andra mobilenhet via USB.

Överraskande fylligt ljud
• Fylligt flerriktat ljud som fyller sovrummet
• Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Elegant och kompakt
• Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord
• 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Designad för sovrummet
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone
• Nattlampa med mjukt ljus
• Ladda en andra mobil enhet via USB
• Funktioner för upptäck och dela musik och mycket mer via den kostnadsfria DockStudio-appen
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet



 Neodymium-högtalare
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, basrespons och ger en ren, balanserad 
ljudkvalitet.
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Funktioner
• USB-enheter: 5 V
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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

med färgdisplay, iPod Classic, iPod nano 1st 
generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 
3rd generation, iPod Touch, iPod nano 4th 
generation, iPod touch 2nd generation, iPod nano 
5th generation, iPod touch 2nd gen 8/16/32 GB, 
iPod 5th generation

iPod-/iPhone-app
• Programnamn: DockStudio
• Ladda ned kostnadsfritt från App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• Uppspelning: album-/spårnavigering, 

uppspelningskontroller
• Klocka: digital skärm, analog skärm
• Larm: Flera larm, vakna till musik, vakna till 

naturljud, vakna till foto, insomningsfunktion

Laddning

Bekvämlighet
• Klocka: Digital
• Laddningsenhet: iPhone

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: 4 W RMS

Högtalare
• Högtalardrivrutiner: Magnetsystem i neodynium

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

Mått
• Bruttovikt: 1,03 kg
• Vikt på huvudkartong: 2,35 kg
• Produktmått (B x D x H): 171 x 67 x 171 mm
• Huvudkartongens mått: 204 x 196 x 273 mm
• Antal i förpackning: 2
• Vikt: 0,75 kg
•
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