
 

 

Philips
ηχείο σύνδεσης

για iPod/iPhone/iPad
Ένδειξη ρολογιού

DS1200
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο
Το κομψό ηχείο σύνδεσης Fidelio DS1200/12 της Philips γεμίζει τα πρωινά σας με υπέροχα 

πλούσιο ήχο. Ιδανικό για το κομοδίνο σας, σας δείχνει την ώρα, σας ξυπνά με τον πιο ευχάριστο 

τρόπο, λειτουργεί ως φωτάκι νυκτός και φορτίζει έως και δύο iPod, iPhone ή iPad μαζί.

Εκπληκτικά πλούσιος ήχος
• Πλούσιος ήχος πολλών κατευθύνσεων που πλημμυρίζει την κρεβατοκάμαρά σας
• Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Σχεδιασμένο για την κρεβατοκάμαρά σας
• Σχεδίαση κατάλληλη για iPod/iPhone/iPad
• Νυχτερινή απαλή λάμψη

Προηγμένη ευελιξία
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone/iPad, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Οθόνη ρολογιού LED για πεντακάθαρη προβολή ώρας
• Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone/iPad όταν είναι συνδεδεμένο
• Δωρεάν εφαρμογή DockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές 
δυνατότητες

• Φορτίστε και το iPhone και το iPad ταυτόχρονα



 Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού
Όταν είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης 
συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone/
iPad.

Φορτίστε και το iPhone και το iPad
Φορτίστε το iPad σας σε αυτή τη βάση σύνδεσης 
Fidelio μέσω της υποδοχής της βάσης. 
Ταυτόχρονα, μπορείτε επίσης να φορτίσετε το 
iPod, το iPhone ή οποιαδήποτε άλλη φορητή 
συσκευή μέσω της υποδοχής USB.

Συνδέστε στη θήκη του

Η έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση 
σύνδεσης αυτού του ηχείου της Philips δέχεται 
οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς 
προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και 
όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. 
Απλώς συνδέστε το iPod ή το iPhone όπως είναι. 
Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας 
χωρίς κόπο.

Οθόνη ρολογιού LED
Οθόνη ρολογιού LED για πεντακάθαρη προβολή 
ώρας

Νυχτερινή απαλή λάμψη
Νυχτερινή απαλή λάμψη
DS1200/12

Χαρακτηριστικά
φωτογραφία •
Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, 
iPod nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod 
nano 5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, 
iPod touch 2ης γενιάς, iPod touch 2ης γενιάς 8/16/
32GB, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPad
• Συμβατότητα με: iPad

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad
• Όνομα εφαρμογής: DockStudio, Δωρεάν λήψη 
από το κατάστημα εφαρμογών

• Συμβατότητα: iPhone OS 4.0
• Αναπαραγωγή: πλοήγηση στο άλμπουμ/κομμάτι, 
χειριστήρια αναπαραγωγής

• Ρολόι: αναλογική απεικόνιση, ψηφιακή 
απεικόνιση

• Αφύπνιση: πολλαπλές αφυπνίσεις, 
χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, ξυπνήστε με μουσική, ξυπνήστε με 
τους ήχους της φύσης, ξυπνήστε με μια 

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 4W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ηχεία
• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPhone

Ευκολία
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό

Φόρτιση
• Συσκευές USB: 5V

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 237 x 122 x 169 
χιλ.

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 208 x 140 x 82 
χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
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