
 

 

Philips
Docking hoparlör

DS1100
Sesin tutkusu

Yatak odanıza tarz ve müzik katın
Şaşırtıcı derecede yoğun ve zengin ses çıkışı sunan kompakt bağlantı istasyonlu hoparlör, 
iPhone/ iPod saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Ayarlanabilir bir gece lambasının ve 
USB üzerinden ikinci bir mobil cihazı şarj etme rahatlığının keyfini çıkarın.

Șașırtıcı zenginlikte ses
• Yatak odanızı dolduran zengin, çok yönlü ses
• Saf dengeli ses için neodimyum hoparlörler
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Șık ve kompakt
• Her açıdan mükemmel görünüm için 360 derecelik tasarım
• Her türlü komodine uyan șık ve kompakt tasarım

Yatak odanız için tasarlandı
• Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eșitleme
• Yumușak gece ıșığı
• USB üzerinden ikinci mobil cihazınızı șarj edin
• DockStudio uygulaması ile müziği ve bașka özellikleri keșfedip paylașın
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir



 Neodimyum hoparlörler
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek 
hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas 
tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için 
en iyi malzemedir.
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Özellikler
• USB cihazları: 5V
iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod classic, iPod 

mini, iPod nano, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. 
nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod 
nano 5. nesil, iPod touch, iPod touch 2. nesil, iPod 
touch 2. nesil 8/16/32GB, Renkli ekranlı iPod, iPod 
5. nesil

iPod/iPhone APP
• Uygulama adı: DockStudio
• Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPhone OS 3.0
• Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım 

kontrolleri
• Saat: dijital ekran, analog ekran
• Alarm: çoklu alarm, müzikle uyanın, doğal seslerle 

uyanın, fotoğraflarla uyanın, kapanma zamanlayıcısı

Șarj

Kullanılabilirlik
• Saat: Dijital
• Șarj cihazı: iPhone

Ses
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Çıkıș gücü: 4 W RMS

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: Neodinyum manyetik sistemi

Güç
• Güç kaynağı: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 1,03 kg
• Ana ambalaj boyutları: 204 x 196 x 273 mm
• Ana karton miktarı: 2
• Ana karton ağırlığı: 2,35 kg
• Ürün boyutları (GxDxY): 171 x 67 x 171 mm
• Ağırlık: 0,75 kg
•
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