
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
USB port a töltéshez
6 W

DS1150
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
A meglepően gazdag hangzást nyújtó, kompakt DS1150/11 dokkolós hangsugárzó 
automatikusan átveszi az iPod/iPhone készülék órabeállításait. Élvezze a kényelmet, amelyet a 
beállítható éjszakai fény és az USB-n keresztül egy további mobil készülék töltése nyújt.

Meglepően gazdag hangzás
• A gazdag, minden irányba sugárzott hang megtölti hálószobáját
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• 4 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegáns és kompakt
• Az elegáns, kompakt kialakítás minden éjjeliszekrényhez illik
• 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Hálószobájához tervezve
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• A második mobilkészülék töltése USB-n keresztül
• Lágy éjszakai fény
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal



 Automatikus óraszinkronizálás
Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolóegység 
automatikusan szinkronizálja az órát az iPod/iPhone 
készülékkel.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz 
bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, 
külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb 
esetben akkor is működik, ha nem veszi le a 
védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.

DockStudio alkalmazás az App Store-
ból

Az ingyenes alkalmazás egy sor kiváló exkluzív 
funkcióval bővíti a dokkolós hangsugárzót. 
Tájékozódhat a várható időjárásról, a pontos időről, 
sőt kedvenc képeit is beállíthatja háttérként. A 
DockStudio segítségével ezenfelül a világ több ezer 
internetes rádióadásából válogathat. A közeljövőben 
további felületstílusok és új funkciók is várhatók.
DS1150/11

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

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod 

színes kijelzővel, iPod classic, 1. generációs iPod 
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod 
nano, iPod touch, 4. generációs iPod nano, 2. 
generációs iPod touch, 5. generációs iPod nano, 2. 
generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, 5. 
generációs iPod

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás
• Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a 

webboltból
• Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

vagy újabb verzió
• Több, mint 7000 internetes rádióállomás
• 5-napos időjárás-előrejelzés
• Lejátszás: album/műsorszám navigáció, 

lejátszásvezérlők
• Hangbeállítások: 5-sávos hangszínszabályzó, DBB, 

DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus

• Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
• Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 4 W RMS
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le

Töltés
• USB-eszközök: 5 V

Kényelem
• Óra: Digitális
• Töltőkészülék: iPod, iPhone

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 176 x 176 x 

77 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 222 x 

139 x 222 mm
• Termék tömege: 0,88 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,08 kg
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