
 

 

Philips
boxă cu andocare

DS1100
Obsedat de sunet

Umpleţi-vă dormitorul cu muzică şi stil
Asigurând sunet surprinzător de bogat şi de amplu, boxa cu andocare compactă Philips 
DS1100/12 se sincronizează automat cu setările orei de pe iPhone/ iPod. Bucuraţi-vă de 
o lumină de noapte reglabilă şi de comoditatea încărcării unui al doilea dispozitiv mobil.

Sunet surprinzător de bogat
• Sunet omnidirecţional puternic pentru care vă umple dormitorul
• Difuzoare din neodim pentru sunet perfect echilibrat
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

Elegant și compact
• Design pe 360 de grade pentru aspect superb din orice unghi
• Design elegant și compact care se potrivește pe orice noptieră

Proiectată pentru dormitorul dvs.
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
• Lampă de veghe cu lumină blândă, reconfortantă
• Încărcaţi al doilea dispozitiv mobil prin USB
• Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcţii interesante
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă



 Difuzoare din neodim
Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, deoarece 
crește sensibilitatea bobinei, optimizează răspunsul 
în frecvenţele de bas și permite obţinerea unei 
calităţi generale ridicate a sunetului.
DS1100/12

Repere
• Dispozitive USB: 5 V
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod mini, iPod 

nano, iPod Nano prima generaţie, iPod Nano a 2-a 
generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, iPod Nano a 
4-a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod 
touch, iPod touch a 2-a generaţie, iPod touch a 2-a 
generaţie 8/16/32 GB, iPod cu afișaj color, iPod a 5-
a generaţie

Aplicaţie iPod/iPhone
• Nume aplicaţie: DockStudio
• Descărcare gratuită de pe App store
• Compatibilitate: iPhone OS 3.0
• Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
• Ceas: afișaj digital, afișaj analogic
• Alarmă: alarme multiple, treziţi-vă cu muzică, 

treziţi-vă cu sunete din natură, treziţi-vă cu 
fotografie, timer Sleep

Încărcare

Confort
• Ceas: Digital
• Dispozitiv de încărcare: iPhone

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 4W RMS

Difuzoare
• Drivere boxe: Sistem cu magnet din neodim

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Greutate brută: 1,03 kg
• Dimensiuni bax: 204 x 196 x 273 mm
• Cantitate bax: 2
• Greutate bax: 2,35 kg
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 171 x 67 x 171 mm
• Greutate: 0,75 kg
•
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