
 

 

Philips
caixa acústica com dock

DS1100
Obcecados por som

Preencha seu quarto com música e estilo
Com um som surpreendentemente completo e rico, esta dock station compacta faz a 
sincronização automática com o relógio do seu iPhone/iPod. Desfrute de uma iluminação 
noturna ajustável e da praticidade de carregar um segundo dispositivo móvel via USB.

Som surpreendentemente rico
• Som rico e omnidirecional para preencher seu quarto
• Alto-falantes de neodímio para um som balanceado e puro
• Tecnologia de blindagem para bloquear a interferência de telefones celulares

Elegante e compacto
• Design 360° para um visual deslumbrante de qualquer ângulo
• Design elegante e compacto para caber em qualquer mesa de cabeceira

Projetado para seu quarto
• Sincronização automática com o relógio do iPhone/iPod acoplado
• Luz noturna suave
• Carregue o segundo dispositivo móvel via USB
• Aplicativo DockStudio gratuito para rádio via Internet, além de diversos recursos incríveis
• Acople qualquer iPod/iPhone, mesmo com o estojo de proteção



 Alto-falantes de neodímio
O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 
resposta de graves e um som balanceado e puro.
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Destaques
• Dispositivos USB: 5 V •
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano - 1ª geração, iPod nano - 2ª 
geração, iPod nano - 3ª geração, iPod nano - 4ª 
geração, iPod nano - 5ª geração, iPod touch, iPod 
touch - 2ª geração, iPod touch 2ª geração 8/16/32 
GB, iPod com display em cores, iPod - 5ª geração, 
iPod nano - 6ª geração

Aplicativo para iPod/iPhone
• Nome do aplicativo: DockStudio
• Download gratuito pela App store
• Compatibilidade: iPhone OS 3.0
• Reprodução: Navegação por álbum/faixa, 

Controles de reprodução
• Relógio: Display digital, Display analógico
• Despertador: Vários alarmes, Acorde ouvindo 

música, Acorde ouvindo sons da natureza, Acorde 
vendo uma foto, Timer de desligamento 
automático

Recarga

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução na base: Carregando o 

iPhone

Praticidade
• Relógio/versão: Digital

Áudio
• Potência de saída (RMS): 4W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Caixas acústicas
• Sistema de ímã de neodímio

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensões
• Dimensões da embalagem: 204 x 196 x 273 mm
• Quantidade da embalagem: 2
• Peso da caixa de embalagem master: 2,35 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 171 x 67 x 171 

mm
• Peso: 0,75 kg
• Peso, incluindo embalagem: 1,03 kg
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