
 

 

Philips
dokovací reproduktor

pro iPod/iPhone/iPad
Zobrazení hodin

DS1200
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem
Tento elegantní dokovací reproduktor Philips Fidelio DS1200/12 naplní vaše rána krásnou 
bohatou hudbou. Je skvělý na nočním stolku – hlásí čas, budí vás, funguje jako noční 
osvětlení a dobíjí až dva iPody, iPhony nebo iPady současně.

Překvapivě bohatý zvuk
• Bohatý všesměrový zvuk, který zaplní vaši ložnici
• Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Určeno pro vaši ložnici
• Design vhodný pro iPod/iPhone/iPad
• Měkké noční světlo

Pokročile univerzální
• Svůj iPod/iPhone/iPad můžete dokovat i v pouzdru
• LED zobrazení hodin pro jasný přehled o času
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem/iPadem v dokovací stanici
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce
• Nabíjení iPhonu i iPadu současně



 Automatická synchronizace hodin
Dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny 
s vaším iPodem/iPhonem/iPadem, je-li přístroj vložen 
do stanice a stanice je zapnutá.

Nabíjení iPhonu i iPadu
Prostřednictvím dokovacího konektoru můžete na 
této dokovací stanici Fidelio pohodlně nabíjet iPad. 
Zároveň můžete nabíjet i iPod, iPhone nebo jiné 
mobilní zařízení pomocí konetoru USB.

Dokování v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
tohoto reproduktoru Philips snadno pojme jakýkoli 
iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc 
funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone 
stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu 
bez potíží.

LED zobrazení hodin
LED zobrazení hodin pro jasný přehled o času

Měkké noční světlo
Měkké noční světlo
DS1200/12

Přednosti
probouzejte se s fotografiemi •
Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1. generace, iPod nano 
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 
6. generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, 
iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod s barevným 
displejem, iPod 5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad
• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPhone OS 4.0
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač, probouzejte se 

hudbou, probouzejte se zvuky přírody, 

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 4 W
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Neodymový magnetický systém: Ano

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 

iPhone

Pohodlí
• Hodiny/verze: Digitální

Nabíjení
• Zařízení USB: 5 V

Rozměry
• Rozměry velkoobchodního balení: 

237 x 122 x 169 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 208 x 140 x 82 mm

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
Datum vydání 2014-03-19

Verze: 11.2.9

12 NC: 8670 000 71528
EAN: 87 12581 57977 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Dokovací reproduktor
pro iPod/iPhone/iPad Zobrazení hodin

http://www.philips.com

