
 

 

Philips
altifalante de base

com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone
Porta USB para carregamento
6 W

DS1150
Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som
Com um som surpreendentemente rico, este altifalante de base DS1150/11 compacto sincroniza-
se automaticamente com as definições do relógio do seu iPod/iPhone. Desfrute de uma luz 
nocturna ajustável e da comodidade de carregamento de um segundo dispositivo móvel via USB.

Som surpreendentemente rico
• Som omnidireccional rico para encher o seu quarto
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
• Potência de saída total de 4 W RMS

Elegante e compacto
• Design elegante e compacto para se adaptar a qualquer mesa-de-cabeceira
• Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Concebido para o seu quarto
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
• Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB
• Luz nocturna de brilho suave
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes



 Sincronização automática do relógio
Esta estação de base sincroniza automaticamente o 
relógio com o seu iPod/iPhone, se este estiver ligado 
e colocado na base.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Uma porta de ligação de mola com design inteligente 
permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod 
ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além 
disso, funciona até quando os estojos mais 
protectores estão colocados – basta ligar o iPhone 
ou iPod à base, exactamente no estado em que se 
encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.

Aplicação DockStudio na App Store

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas 
funcionalidades modernas e exclusivas para o seu 
altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, 
ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas 
como imagem de fundo. A aplicação DockStudio 
também lhe permite ouvir milhares de estações de 
rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente 
estarão disponíveis novas actualizações de temas e 
novas funções.
DS1150/11

Destaques
• Relógio: apresentação analógica, apresentação • Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
•

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

com visor a cores, iPod classic, iPod nano de 1.ª 
geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª 
geração, iPod touch, iPod nano de 4.ª geração, iPod 
touch de 2.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, 
iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod de 5.ª 
geração

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Aplicação iPod/iPhone
• Nome da aplicação: DockStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior
• Mais de 7000 estações de rádio da Internet
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos 

de reprodução
• Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, 

DSC-Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic

digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador

Som
• Potência de saída: 4 W RMS
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Carregamento
• Dispositivos USB: 5 V

Funcionalidades
• Relógio: Digital
• Dispositivo de carregamento: iPod, iPhone

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 176 x 176 x 

77 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 222 x 139 x 

222 mm
• Peso do produto: 0,88 kg
• Peso incl. embalagem: 1,08 kg
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Altifalante de base
com conector de 30 pinos para iPod/iPhone, Porta USB para carregamento, 6 W

http://www.philips.com

