
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

DS1100
Sužavėti garsų

Pripildykite savo miegamąjį muzikos ir stiliaus
Kompaktiška „Philips“ DS1100/12 garsiakalbių sistema automatiškai sinchronizuojama su 
„iPhone“ / „iPod“ laikrodžio nustatymais ir atkuria sodrų garsą. Kad būtų patogiau, yra 
naktinė lemputė ir antro mobiliojo įrenginio įkrovimo funkcija.

Stebėtinai sodrus garsas
• Sodrus universalus garsas pripildys jūsų kambarį
• Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės
• Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko

Sukurtas jūsų miegamajam
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
• Švelni naktinė šviesa
• Įkraukite antrąjį mobilų prietaisą su USB
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle



 Neodimio garsiakalbiai
Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus 
magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio 
žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso 
sukūrimui.
DS1100/12

Ypatybės
• USB prietaisai: 5V
„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini”, 

„iPod nano“, „iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” 
(2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” 
(4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod 
Touch“, „iPod touch” (2-oji karta), „iPod touch” 
(2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod“ su spalvotu ekranu, 
„iPod” (5-oji karta)

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“
• Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPhone“ OS 3,0
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Laikrodis: skaitmeninis ekranas, analoginis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, pabuskite su muzika, 

pabuskite su gamtos garsais, pabuskite su vaizdais, 
išsijungimo laikmatis

Įkrovimas

Patogumas
• Laikrodis: Skaitmeninis
• Įkrovimo prietaisai: „iPhone”

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Išvesties galia: 4 W RMS

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Matmenys
• Bendras svoris: 1,03 kg
• Pagrindinės dėžutės matmenys: 204 x 196 x 

273 mm
• Dėžučių kiekis: 2
• Dėžutės svoris: 2,35 kg
• Gaminio matmenys (P x A x G): 171 x 67 x 

171 mm
• Svoris: 0,75 kg
•
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