
 

 

Philips
altifalante de base

DS1100
Obcecado pelo som

Encha o seu quarto com música e estilo
Com um som cheio e rico, o altifalante de base Philips DS1100/12 compacto sincroniza-se 
automaticamente com as definições do relógio do seu iPhone/iPod. Desfrute de uma luz 
nocturna ajustável e da comodidade de carregamento de um segundo dispositivo móvel.

Som surpreendentemente rico
• Som omnidireccional rico para encher o seu quarto
• Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Elegante e compacto
• Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo
• Design elegante e compacto para se adaptar a qualquer mesa-de-cabeceira

Concebido para o seu quarto
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
• Luz nocturna de brilho suave
• Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB
• Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação 

DockStudio
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo



 Altifalantes de neodímio
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte para maior sensibilidade 
numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e 
som puro e equilibrado.
DS1100/12

Destaques
• Peso: 0,75 kg
•

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª 
geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª 
geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod touch, iPod 
touch de 2.ª geração, iPod touch de 2.ª geração 8/
16/32 GB, iPod com visor a cores, iPod de 5.ª 
geração

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: DockStudio
• Transferência gratuita da App store
• Compatibilidade: SO 3.0 do iPhone
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Relógio: apresentação digital, apresentação 

analógica
• Alarme: vários alarmes, acordar com música, 

acordar com sons da natureza, acorde com uma 
fotografia, temporizador

Carregamento
• Dispositivos USB: 5 V

Funcionalidades
• Relógio: Digital
• Dispositivo de carregamento: iPhone

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 4 W RMS

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz

Dimensões
• Peso bruto: 1,03 kg
• Dimensões da caixa principal: 204 x 196 x 273 mm
• Quantidade de caixas principais: 2
• Peso da caixa principal: 2,35 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 171 x 67 x 

171 mm
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