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DS1100
Helist haaratud

Täitke ruum muusika ja stiiliga
Terviklikku ja külluslikku heli pakkuv kompaktne dokkimisega kõlar Philips DS1100/12 
sünkroonib end automaatselt iPhone'i/iPodi kellaseadetega. Nautige reguleeritavat 
öövalgustust ja võimalust ka teist kaasaskantavat seadet laadida.

Üllatavalt rikkalik heli
• Külluslik ringsuunaline heli täidab teie magamistoa
• Neodüümkõlarid puhta ja tasakaalustatud heli jaoks
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Elegantne ja kompaktne
• 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt
• Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale

Magamistoa jaoks loodud
• Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
• Nõrgalt kumav öövalgustus
• USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid



 Neodüümkõlarid
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja 
loomiseks, et helimähis oleks tundlikum, bass 
dünaamilisem ja helikvaliteet tasakaalustatum ja 
puhtam.
DS1100/12

Esiletõstetud 
• USB-seadmed: 5 V
Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. 
põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. 
põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod touch, 
iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 
8/16/32 GB), Värviekraaniga iPod, iPod (5. 
põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio
• Tasuta allalaadimine App store'ist
• Ühilduvus: iPhone OS 3.0
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Kell: Digitaalkuva, Analoogkuva
• Äratus: Mitu äratust, Muusikaga äratus, 

Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto, 
Unetaimer

Laadimine

Mugavus
• Kell: Digitaalne
• Laadimisseade: iPhone

Heli
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Väljundvõimsus: 4 W RMS

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: Neodüümmagnetkõlarid

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed
• Kogukaal: 1,03 kg
• Peaseadme pakendi mõõtmed: 204 x 196 x 

273 mm
• Peamise pakendi kogus: 2
• Peamise pakendi kaal: 2,35 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 171 x 67 x 171 mm
• Kaal: 0,75 kg
•
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