
 

 

Philips
dockinghøjttaler

med 30-polet stik
til iPod/iPhone
USB-port til opladning
6 W

DS1150
Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd
Den kompakte DS1150/11-dockinghøjttaler leverer overraskende fyldig lyd, og den 
synkroniseres automatisk med uret på din iPod/iPhone. Nyd natlyset, der kan justeres, og 
den praktiske mulighed for at kunne oplade endnu en mobil enhed via USB.

Overraskende fyldig lyd
• Fyldig rundstrålende lyd, der fylder dit soveværelse
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
• Samlet udgangseffekt på 4 W RMS

Elegant og kompakt
• Elegant og kompakt design, der passer til natbordet
• 360° design ser lækkert ud fra alle vinkler

Designet til dit soveværelse
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
• Oplad din anden mobile enhed via USB
• Natlys med blødt skær
• Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner



 Automatisk synkronisering af ur
Når din iPod/iPhone er docket i dockingstationen, 
synkroniseres uret automatisk.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på

Smart designet docking-port med fjederudløser kan 
nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller 
iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda 
med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din 
iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du 
virkelig nyde din musik uden problemer.

DockStudio-app i App Store

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.
DS1150/11

Vigtigste nyheder
Flat,pop,rock,jazz,klassisk • Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med farvedisplay, iPod classic, iPod nano 1. 
generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. 
generation, iPod touch, iPod nano 4. generation, 
iPod touch 2. generation, iPod nano 5. generation, 
iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod 5. generation

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere
• Mere end 7000 internetradiostationer
• 5 dages vejrudsigt
• Afspilning: album-/nummernavigation, 

afspilningsbetjening
• Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-

• Ur: analogt display, digitalt display
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer

Lyd
• Udgangseffekt: 4 W RMS
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned

Opladning
• USB-enheder: 5 V

Komfort
• Ur: Digital
• Opladningsenhed: iPod, iPhone

Mål
• Produktmål (B × D × H): 176 x 176 x 77 mm
• Emballagemål (B x D x H): 222 x 139 x 222 mm
• Produktvægt: 0,88 kg
• Vægt inkl. emballage: 1,08 kg
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