Philips
docking-luidspreker

DS1100

Bezeten van muziek
Vul uw slaapkamer met geluid en stijl
Deze compacte Philips DS1100/12 docking-luidspreker levert een verrassend vol en rijk geluid, en
wordt automatisch gesynchroniseerd met de klokinstellingen van uw iPhone/iPod. Het zachte licht
kunt u naar wens aanpassen. Ook kunt u een tweede mobiel apparaat opladen.
Verrassend rijk geluid
• Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer
• Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
Elegant en compact
• Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden
• Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
Ontworpen voor uw slaapkamer
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
• Nachtlampje met zachte gloed
• Laad uw tweede mobiele apparaat via USB
• Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje

DS1100/12

docking-luidspreker

Specificaties
Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod
Nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch, iPod
touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/
32 GB, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie

iPod/iPhone-app
•
•
•
•

Naam app: DockStudio
Gratis downloaden vanaf App Store
Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
Afspelen: Navigeren door album/nummer,
Afspeelbediening
• Klok: Digitaal scherm, Analoog scherm
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Wakker
worden met muziek, Wakker worden met
natuurgeluiden, Wakker worden met foto,
Sleeptimer

Kenmerken
Opladen

• USB-apparaten: 5 V

Comfort

• Klok: Digitaal
• Oplaadapparaat: iPhone

Geluid

• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: 4 W RMS

Luidsprekers

• Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Vermogen

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

Afmetingen
•
•
•
•
•
•

Brutogewicht: 1,03 kg
Afmetingen van de omdoos: 204 x 196 x 273 mm
Hoeveelheid per omdoos: 2
Gewicht van de omdoos: 2,35 kg
Productafmetingen (b x d x h): 171 x 67 x 171 mm
Gewicht: 0,75 kg
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Neodymium-luidsprekers

Neodymium produceert sterke magnetische velden
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de
spreekspoel, een snelle basrespons en een pure,
gebalanceerde geluidskwaliteit.

