
 

 

Philips
docking hoparlörü

iPod/iPhone/iPad için
Saat göstergesi

DS1200
Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu
Bu zarif Philips Fidelio DS1200/12 docking hoparlör ile sabahlarınıza keyifli ve zengin 
şarkılarla neşe katın. Başucu için mükemmeldir, saati gösterir, sizi uyandırır, gece lambası 
olarak kullanılabilir ve aynı anda iki iPod, iPhone veya iPad'i şarj edebilir.

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

Yatak odanız için tasarlandı
• iPod/iPhone/iPad için uygun tasarım
• Yumușak gece ıșığı

Gelișmiș çok yönlülük
• Tüm iPod/iPhone/iPad ürünleri dock'a bağlanabilir, kılıfında olsa bile
• Saati net görüntülemek için LED saat göstergesi
• Dock'a bağlandığında iPhone/ iPod/iPad saatiyle otomatik eșitleme
• İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması
• iPhone ve iPad'i birlikte șarj edin



 Otomatik saat eșitleme
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda 
iPod/iPhone/iPad saati ile otomatik olarak eșitlenir.

Hem iPhone'u hem de iPad'i șarj edin
Bağlantı konektörüyle iPad'inizi bu Fidelio bağlantı 
istasyonunda șarj edin. Ayrıca, USB bağlantısıyla iPod, 
iPhone ya da bașka bir cihazı da aynı anda șarj 
edebilirsiniz.

Kılıfını çıkarmadan bağlayın

Bu Philips hoparlörün akılcı bir tasarıma sahip olan 
yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör 
gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları 
takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıștığından, tek 
yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. 
Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmașıklık 
olmadan çıkarabilirsiniz.

LED saat göstergesi
Saati net görüntülemek için LED saat göstergesi

Yumușak gece ıșığı
Yumușak gece ıșığı
DS1200/12

Özellikler
uyanın, doğal seslerle uyanın, fotoğraflarla uyanın •
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 nano 6. Nesil, iPod touch, iPod 
touch 2. Nesil, iPod touch 2. Nesil 8/16/32GB, 
Renkli ekranlı iPod, iPod 5. Nesil

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4

iPad uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPad

iPod/iPhone/iPad Uygulaması
• Uygulama adı: DockStudio, Uygulama 

mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPhone OS 4.0
• Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım 

kontrolleri
• Saat: analog ekran, dijital ekran
• Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı, müzikle 

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 4W
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Seviyesini açma/kısma

Hoparlörler
• Neodinyum manyetik sistemi

Müzik Çalma
• Konsol çalma modu: iPhone Șarj Etme

Kullanılabilirlik
• Saat/Sürüm: Dijital

Șarj
• USB cihazları: 5V

Boyutlar
• Ana ambalaj boyutları: 237 x 122 x 169 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 208 x 140 x 82 mm

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