Philips
telakointikaiutin

DS1100

Hulluna ääneen
Musiikkia ja tyyliä makuuhuoneeseen
Yllättävän täyteläisesti ääntä toistava kompakti Philips DS1100/12 -telakointikaiutin
synkronoi iPhonen/iPodin kelloasetusten kanssa automaattisesti. Laitteessa on säädettävä
yövalo, ja voit ladata toisenkin mobiililaitteen.
Yllättävän täyteläinen ääni
• Täyteläinen ääni kaikkiin suuntiin täyttää makuuhuoneen
• Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
Tyylikäs ja kompakti
• Upea ulkoasu kaikista suunnista
• Tyylikäs, kompakti muotoilu sopii kaikille yöpöydille
Suunniteltu makuuhuoneeseen
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
• Pehmeästi hehkuva yövalo
• Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelin kautta
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

DS1100/12

Telakointikaiutin

Tekniset tiedot

Kohokohdat

iPhone-yhteensopivuus

Käytön mukavuus

iPod-yhteensopivuus

Ääni

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2.
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4.
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, iPod
touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/
32 Gt, Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus
•
•
•
•

Sovelluksen nimi: DockStudio
Maksuton lataus sovelluskaupasta: KYLLÄ
Yhteensopivuus: iPhone OS 3.0
Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston
ohjaimet
• Kello: digitaalinäyttö, analoginen näyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, herää musiikkiin,
herää luonnon ääniin, herää valokuviin, uniajastin

Lataaminen

• Kello: Digitaalinen
• Latauslaite: iPhone

• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: Ääniteho 4 W RMS

Kaiuttimet

• Kaiutinelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Virta

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

Mitat
•
•
•
•
•
•

Kokonaispaino: 1,03 kg
Tukkupakkauksen mitat: 204 x 196 x 273 mm
Määrä pakkauksessa: 2
Tukkupakkauksen paino: 2,35 kg
Tuotteen mitat (LxSxK): 171 x 67 x 171 mm
Paino: 0,75 kg

•

• USB-laitteet: 5 V
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Neodyymikaiuttimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu
paranevat.

