
 

 

Philips
тонколона за поставяне

DS1100
Завладяващ звук

Изпълнете спалнята си със звук и стил
С цялостен и богат звук, компактната тонколона за поставяне Philips DS1100/12 се 
синхронизира автоматично с настройките на часовника на вашия iPhone/iPod. Използвайте 
регулируема нощна светлина и удобството да зареждате второ мобилно устройство.

Изненадващо богат звук
• Богат многопосочен звук, който изпълва спалнята ви
• Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Елегантни и компактни
• 360-градусова конструкция за прекрасен вид под всеки ъгъл
• Елегантна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка

Проектирани за вашата спалня
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
• Нощна светлина с мек блясък
• Зареждане на второ мобилно устройство по USB
• Търсене и споделяне на музика и много други функции с приложението DockStudio
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си



 Неодимови високоговорители
Неодимът е най-добрият материал за създаване 
на силно магнитно поле за постигане на по-
голяма чувствителност в гласовата намотка, по-
добро възпроизвеждане на басите и чисто 
балансирано качество на звука.
DS1100/12

Акценти
• USB устройства: 5 V
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро 
поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 
4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod 
touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-
ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен 
дисплей, iPod 5-то поколение

Приложение за iPod/iPhone
• Име на приложението: DockStudio
• Безплатно изтегляне от магазина за приложения
• Съвместимост: iPhone OS 3.0
• Възпроизвеждане: придвижване в албуми и 
песни, бутони за управление на 
възпроизвеждането

• Часовник: цифров дисплей, аналогов дисплей
• Предупредителен сигнал: няколко аларми, 
събуждане с музика, събуждане със звуци от 
природата, събуждане със снимка, таймер за 
заспиване

Зареждане

Удобство
• Часовник: Цифров
• Зарядно устройство: iPhone

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: 4W RMS

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: Система с 
неодимови магнити

Power
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz

Размери
• Бруто тегло: 1,03 кг
• Размери на общия кашон: 204 x 196 x 273 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Тегло на общия кашон: 2,35 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 171 x 67 x 

171 мм
• Тегло: 0,75 кг
•
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