
 

 

Philips
dokkinghøyttaler

for iPod/iPhone/iPad
Klokkevisning

DS1200
Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd
Den stilige dokkinghøyttaleren Philips Fidelio DS1200/12 fyller morgenen med herlig og 
fyldig musikk. Den er perfekt å ha ved siden av sengen ettersom den viser deg tiden, 
vekker deg, fungerer som et nattlys og lader opptil to iPod, iPhone eller iPad samtidig.

Overraskende fyldig lyd
• Fyldig lyd i alle retninger som fyller soverommet
• Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd
• Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Designet for soverommet ditt
• Utformet for å passe til iPod/iPhone/iPad
• Nattlys med myk glød

Avansert allsidighet
• Dokking av iPod/iPhone/iPad, til og med når den er i etuiet
• LED-klokkevisning for enkel og grei visning av tiden
• Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone/iPad når den er i dokkingstasjonen
• Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner
• Lad både iPhone og iPad samtidig



 Automatisk klokkesynkronisering
Denne dokkingstasjonen vil automatisk synkronisere 
klokken med iPod/iPhone/iPad som er koblet til 
dokkingstasjonen.

Lad både iPhone og iPad
Lad din iPad på denne Fidelio-dokkingstasjonen via 
dokkingkontakten. Samtidig kan du også lade din 
iPod, iPhone eller en annen mobil enhet via USB-
kontakten.

Dokking i etuiet

Den innskyvbare dokkingporten med smart design 
på denne Philips-høyttaleren passer til alle typer iPod 
eller iPhone uten behov for spesialadaptere. Den 
fungerer til og med sammen med de fleste 
beskyttelsesetuier – bare dokk iPod eller iPhone 
som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din 
uten problemer.

LED-klokkevisning
LED-klokkevisning for enkel og grei visning av tiden

Nattlys med myk glød
Nattlys med myk glød
DS1200/12

Høydepunkter
• Alarm: flere alarmer, sleep timer, våkn opp til • Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch, Andregenerasjons iPod touch 8/16/32 GB, 
iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis nedlasting fra 

App store
• Kompatibilitet: iPhone OS 4.0
• Avspilling: navigasjon for album/spor, 

avspillingskontroller
• Klokke: analog skjerm, digital skjerm

musikk, våkn opp til naturlyder, våkn opp til bilde

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 4 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Neodymmagnetsystem

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone

Anvendelighet
• Klokke/versjon: Digital

Lading
• USB-enheter: 5 V

Mål
• Mål på hovedeske: 237 x 122 x 169 mm
• Produktmål (BxDxH): 208 x 140 x 82 mm
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