
 

 

Philips
ลำโพงเชื่อมต่อ

พร้อมหัวเสียบ 30 พิน
สำหรับ iPod/iPhone
พอร์ต USB สำหรับชาร์จ
6W

DS1150
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ลำโพงเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัดนี้มอบเสียงสมบูรณ์แบบและเปี่ยมพลังได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
ตัวเครื่องสามารถซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติกับการตั้งนาฬิกาของ iPod/iPhone 
ให้คุณเพลินเพลินกับแสงไฟยามค่ำคืนที่สามารถปรับได้และสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์ที่สองได้สะ
ดวกผ่านทาง USB

เสียงสมบูรณ์แบบน่าอัศจรรย์
• เสียงสมบูรณ์แบบรอบทิศทางเพื่อเติมเต็มให้กับห้องนอนของคุณ
• เทคโนโลยี Shielding บล็อคสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
• กำลังขับทั้งหมด 4W RMS

สวยงาม กะทัดรัด
• ดีไซน์สวยงามและกะทัดรัดเพื่อให้วางบนโต๊ะข้างเตียงได้อย่างพอดี
• ดีไซน์แบบ 360 องศาเพื่อรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมใด

ออกแบบมาเพื่อห้องนอนของคุณ
• การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ
• ชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์ที่สองของคุณผ่าน USB
• แสงไฟนุ่มนวลยามค่ำคืน
• ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง
• DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเตอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ



 การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ
เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ 
อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้จะทำการซิงโครไนซ์นาฬิกากับ 
iPod/iPhone โดยอัตโนมัติ

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone 
ที่เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนส
ะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone 
โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ 
นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง 
เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ 
คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store

แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่
นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ 
คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา 
และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลัง 
ด้วย DockStudio 
คุณยังสามารถฟังสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ตนับพันทั่วโลก 
การอัพเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ 
จะมีมาอีกในไม่ช้า
DS1150/98

ไฮไลต์
• แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•

ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod mini, iPod nano, 

iPod พร้อมจอสี, iPod classic, iPod nano 1st 
Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 
3rd Generation, iPod touch, iPod nano 4th 
Generation, iPod touch 2nd Generation, iPod nano 
5th Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, 
iPod 5th Generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone
• ชื่อ App: DockStudio, ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPod Touch, 

iPhone, iPad iOS 4.3 หรือใหม่กว่า
• วิทยุอินเตอร์เน็ตมากกว่า 7000 สถานี: 

ผ่านการรับรอง
• การพยากรณ์อากาศ 5 วัน: ผ่านการรับรอง
• การเล่น: การเลื่อนดูอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
• การตั้งค่าเสียง: อีควอไลเซอร์แบนด์ 5, DBB, DSC-

Flat,ป็อป,ร็อค,แจ๊ส,คลาสสิค

• นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิตอล
• ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

เสียง
• พลังขับเสียง: 4 W RMS
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง

การชาร์จ
• อุปกรณ์ USB: 5V

สะดวกสบาย
• นาฬิกา: ดิจิตอล
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPod, iPhone

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 176 x 176 x 77 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 222 x 139 x 222 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.88 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.08 กก.
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