
 

 

Philips
Dokkolós hangsugárzó

DS1100
A hangzás bűvöletében

Töltse meg hálószobáját zenével és stílussal
A meglepően telt és gazdag hangzást nyújtó, kompakt dokkolós hangsugárzó 
automatikusan átveszi az iPhone/iPod készülék órabeállításait. Élvezze a kényelmet, amit 
a beállítható éjszakai fény és az USB-n keresztül egy második mobil készülék töltése jelent.

Meglepően gazdag hangzás
• A gazdag, minden irányba sugárzott hang megtölti hálószobáját
• Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Elegáns és kompakt
• 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány
• Az elegáns, kompakt kialakítás minden éjjeliszekrényhez illik

Hálószobájához tervezve
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• Lágy éjszakai fény
• A második mobilkészülék töltése USB-n keresztül
• A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is 

használhat
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is



 Neodímium hangszórók
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-
érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és 
tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.
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Fénypontok
• USB-eszközök: 5 V
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, nano 

iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod 
nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod nano, iPod touch, 2. 
generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch, 8/
16/32 GB-os, iPod színes kijelzővel, 5. generációs 
iPod

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio
• Ingyenes letöltés a webboltból
• Kompatibilitás: iPhone OS 3.0
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Óra: digitális kijelző, analóg kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, ébredés zenére, 

ébredés a természet hangjaira, ébredés fényképre, 
elalváskapcsoló

Töltés

Kényelem
• Óra: Digitális
• Töltőkészülék: iPhone

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Kimeneti teljesítmény: 4 W RMS

Hangszórók
• Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Méretek
• Bruttó tömeg: 1,03 kg
• Fődoboz mérete: 204 x 196 x 273 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Fő kartondoboz tömege: 2,35 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 171 x 67 x 

171 mm
• Tömeg: 0,75 kg
•
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