Philips
dockinghøjttaler

DS1100

Besat af lyd
Fyld dit soveværelse med musik og stil
Den kompakte Philips DS1100/12-dockinghøjttaler leverer en fyldig og detaljeret lyd, og
den synkroniseres automatisk med uret på din iPhone/iPod. Få praktisk justerbart natlys
og mulighed for at oplade endnu en mobil enhed via USB.
Overraskende fyldig lyd
• Fyldig rundstrålende lyd, der fylder dit soveværelse
• Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
Elegant og kompakt
• 360° design ser lækkert ud fra alle vinkler
• Elegant og kompakt design, der passer til natbordet
Designet til dit soveværelse
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
• Natlys med blødt skær
• Oplad din anden mobile enhed via USB
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på

DS1100/12

Dockinghøjttaler

Specifikationer

Vigtigste nyheder

iPhone-kompatibilitet

Komfort

iPod-kompatibilitet

Lyd

• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod
Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2.
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4.
generation, iPod nano 5. generation, iPod touch,
iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32
GB, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation

iPod/iPhone-app
•
•
•
•

Programnavn: DockStudio
Gratis download fra App Store
Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
Afspilning: album-/nummernavigation,
afspilningsbetjening
• Ur: digitalt display, analogt display
• Alarm: flere alarmer, vågn op til musik, vågn op til
naturlyde, vågn op til billeder, sleep/timer

Opladning

• Ur: Digital
• Opladningsenhed: iPhone
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned
• Udgangseffekt: 4 W RMS

Højttalere

• Højttalerdrivere: Neodym-magnetsystem

Strøm

• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Mål
•
•
•
•
•
•

Bruttovægt: 1,03 kg
Mål for ydre emballage: 204 x 196 x 273 mm
Enheder pr. kolli: 2
Ydre emballage, vægt: 2,35 kg
Produktmål (B × D × H): 171 x 67 x 171 mm
Vægt: 0,75 kg

•

• USB-enheder: 5 V
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Neodym-højttalere

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et
stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et
stemmerør, bedre basgengivelse og en ren,
harmonisk lydkvalitet.

