
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

DS1100
Posadnutí zvukom

Zaplavte svoju spálňu hudbou a štýlom
Tento kompaktný reproduktor s dokovacou stanicou prináša prekvapivo plný a bohatý zvuk 
a automaticky sa synchronizuje s nastaveniami hodín prehrávačov iPhone/iPod. Vychutnajte si 
nastaviteľné nočné svetlo a pohodlné nabíjanie druhého mobilného zariadenia cez USB.

Prekvapivo bohatý zvuk
• Bohatý všesmerový zvuk, ktorý naplní vašu spálňu
• Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Elegantný a kompaktný
• 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla
• Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík

Navrhnutý pre vašu spálňu
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• Nočné svetlo s jemnou žiarou
• Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez USB
• Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio
• Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPod/iPhone dokonca aj v jeho puzdre



 Neodýmiové reproduktory
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistá 
vyvážená kvalita zvuku.
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Hlavné prvky
• Zariadenia USB: 5 V
Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1. generácie, iPod nano 
2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 
4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch, 
iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/
16/32 GB, iPod s farebným displejom, iPod 
5. generácie

Aplikácie pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: DockStudio
• Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
• Kompatibilita: iPhone OS 3.0
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Hodiny: digitálne zobrazenie, analógové zobrazenie
• Budík: viac budíkov, zobuďte sa na hudbu, zobuďte 

sa na zvuky prírody, zobuďte sa fotografiu, časovač 
vypnutia

Nabíjanie

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: Digitálny
• Nabíjacie zariadenie: iPhone

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Výstupný výkon: 4 W RMS

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: Neodýmiový magnetový 

systém

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 1,03 kg
• Rozmery hlavnej škatule: 204 x 196 x 273 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 2
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,35 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 171 x 67 x 171 mm
• Hmotnosť: 0,75 kg
•
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