
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

DS1100
Lidenskap for lyd

Fyll soverommet ditt med musikk og stil
Den kompakte Philips DS1100/12-dokkinghøyttaleren leverer fyldig lyd og kan 
automatisk synkroniseres med klokkeinnstillingene for iPhone/iPod. Gled deg over et 
justerbart nattlys og muligheten til å lade en ekstra mobil enhet.

Overraskende fyldig lyd
• Fyldig lyd i alle retninger som fyller soverommet
• Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd
• Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Elegant og kompakt
• 360-graders design for et flott utseende fra alle vinkler
• Elegant og kompakt design som passer på ethvert nattbord

Designet for soverommet ditt
• Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
• Nattlys med myk glød
• Lad din andre bærbare enhet via USB
• Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet



 Neodymhøyttalere
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.
DS1100/12

Høydepunkter
• Vekt: 0,75 kg
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, iPod touch, 
Andregenerasjons iPod touch, Andregenerasjons 
iPod touch 8/16/32 GB, iPod med fargeskjerm, 
Femtegenerasjons iPod

iPod/iPhone-app
• Programnavn: DockStudio
• Gratis nedlasting fra App store
• Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
• Avspilling: navigasjon for album/spor, 

avspillingskontroller
• Klokke: digital skjerm, analog skjerm
• Alarm: flere alarmer, våkn opp til musikk, våkn opp 

til naturlyder, våkn opp til bilde, sleep timer

Lading
• USB-enheter: 5 V

Anvendelighet
• Klokke: Digital
• Ladeenhet: iPhone

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: 4 W RMS

Høyttalere
• Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Mål
• Bruttovekt: 1,03 kg
• Mål på hovedeske: 204 x 196 x 273 mm
• Hovedeskekvantum: 2
• Vekt, hovedeske: 2,35 kg
• Produktmål (BxDxH): 171 x 67 x 171 mm
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