
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

su 30 kontaktų jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
6W

DS1150
Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų
DS1150/11 kompaktiška garsiakalbių sistema, perteikianti neįtikėtinai sodrų garsą, 
automatiškai sinchronizuojama su jūsų „iPod“ / „iPhone“ laikrodžio nustatymais. Jūsų 
patogumui – naktinė lemputė ir antro mobiliojo įrenginio įkrovimo funkcija per USB.

Stebėtinai sodrus garsas
• Sodrus universalus garsas pripildys jūsų kambarį
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
• 4 W RMS bendra išvesties galia

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko
• Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės

Sukurtas jūsų miegamajam
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“
• Įkraukite antrąjį mobilų prietaisą su USB
• Švelni naktinė šviesa
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis



 Automatinė laikrodžio sinchronizacija
Įstačius ir prijungus, ši prijungimo stotelė 
automatiškai sinchronizuoja laikrodį su jūsų „iPod“ / 
„iPhone“.

Prijunkite „iPod/iPhone“ dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai 
suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, 
nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net 
kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai 
prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite 
mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Nemokama „DockStudio“ programa iš 
„App Store“

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių 
funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti 
orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą 
nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami 
„DockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto 
radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista 
daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.
DS1150/11

Ypatybės
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod mini”, „iPod nano“, 

„iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod Classic“, „iPod 
nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod 
nano” (3-oji karta), „iPod Touch“, „iPod nano” (4-
oji karta), „iPod touch” (2-oji karta), „iPod nano” 
(5-oji karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, 
„iPod” (5-oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPod“ / „iPhone“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos
• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• 5 dienų orų prognozė
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-

„Flat“, „Pop“, „Rock“ , „Jazz“, „Classic“

• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis

Garsas
• Išvesties galia: 4 W RMS
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Įkrovimas
• USB prietaisai: 5V

Patogumas
• Laikrodis: Skaitmeninis
• Įkrovimo prietaisai: „iPod“, „iPhone”

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 176 x 176 x 

77 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 222 x 139 x 222 

mm
• Gaminio svoris: 0,88 kg
• Svoris su pakuote: 1,08 kg
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