
 

 

Philips
dokovací reproduktor

DS1100
Posedlost zvukem

Naplňte svou ložnici hudbou a stylem
Kompaktní dokovací reproduktor Philips DS1100/12 přináší plný a bohatý zvuk. 
Automaticky se synchronizuje s nastavením hodin vašeho iPhonu/iPodu. Vychutnejte si 
nastavitelné noční světlo a výhodu nabíjení druhého mobilního zařízení.

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

Elegantní a kompaktní
• 360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu
• Elegantní a kompaktní design, který se hodí na každý noční stolek

Určeno pro vaši ložnici
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
• Měkké noční světlo
• Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru



 Neodymové reproduktory
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, 
kvalitní zvuk.
DS1100/12

Přednosti
• Zařízení USB: 5 V
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

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 touch, 
iPod touch 2. generace, iPod touch 2. generace, 8/
16/32 GB, iPod s barevným displejem, iPod 
5. generace

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: DockStudio
• Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
• Kompatibilita: iPhone OS 3.0
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

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

probouzejte se zvuky přírody, probouzejte se s 
fotografiemi, Časovač

Nabíjení

Pohodlí
• Hodiny: Digitální
• Nabíječka: iPhone

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 4 W RMS

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický 

systém

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 1,03 kg
• Rozměry velkoobchodního balení: 

204 x 196 x 273 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Hmotnost velkoobchodního balení: 2,35 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 171 x 67 x 171 mm
• Hmotnost: 0,75 kg
•
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