
 

 

Philips
docking-luidspreker

met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
USB-aansluiting voor opladen
6 W

DS1150
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Bezeten van muziek
Deze compacte DS1150/11 docking-luidspreker levert een verrassend rijk geluid en wordt 
automatisch gesynchroniseerd met de klokinstellingen van uw iPod/iPhone. Het zachte nachtlicht 
kunt u naar wens aanpassen. Ook kunt u een tweede mobiele apparaat via USB opladen.

Verrassend rijk geluid
• Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
• Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

Elegant en compact
• Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
• Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

Ontworpen voor uw slaapkamer
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
• Laad uw tweede mobiele apparaat via USB
• Nachtlampje met zachte gloed
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies



 Automatische kloksynchronisatie
Wanneer dit docking station is aangesloten, wordt 
de klok automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/
iPhone bij plaatsing op het docking station.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met 
veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods 
en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs 
niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod 
of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt 
zorgeloos van uw muziek genieten.

DockStudio-app in App Store

De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole 
functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het 
weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete 
foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio 
kunt u ook luisteren naar duizenden 
internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen 
meer updates voor thema's en nieuwe functies.
DS1150/11

Kenmerken
• Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, 
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

met kleurendisplay, iPod classic, iPod nano 1e 
generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod touch, iPod nano 4e generatie, iPod 
touch 2e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod 
touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app
• Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf 

App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of 

hoger
• Meer dan 7000 internetradiozenders
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Afspelen: Navigeren door album/nummer, 

Afspeelbediening
• Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-

Flat,Pop,Rock,Jazz,Klassiek
• Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm

Sleeptimer

Geluid
• Uitgangsvermogen: 4 W RMS
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Opladen
• USB-apparaten: 5 V

Gemak
• Klok: Digitaal
• Oplaadapparaat: iPod, iPhone

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 176 x 176 x 77 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 222 x 139 x 222 

mm
• Gewicht van het product: 0,88 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,08 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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