
 

 

Philips
dokovací reproduktor

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
Port USB pro napájení
6 W

DS1150
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem
Kompaktní dokovací reproduktor Philips DS1150/12 přináší plný a bohatý zvuk. 
Automaticky se synchronizuje s nastavením hodin vašeho iPhonu/iPodu. Vychutnejte si 
nastavitelné noční světlo a výhodu nabíjení druhého mobilního zařízení.

Překvapivě bohatý zvuk
• Bohatý všesměrový zvuk, který zaplní vaši ložnici
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
• Celkový výstupní výkon 4 W RMS

Elegantní a kompaktní
• Elegantní a kompaktní design, který se hodí na každý noční stolek
• 360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu

Určeno pro vaši ložnici
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
• Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB
• Měkké noční světlo
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce



 Automatická synchronizace hodin
Dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny 
s vaším iPodem/iPhonem, je-li přístroj vložen do 
stanice a stanice je zapnutá.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou 
snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní 
adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – 
iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně 
vychutnáte hudbu bez potíží.

Aplikace DockStudio v obchodě App 
Store

S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací 
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových 
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je 
hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako 
tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní 
poslech tisíců internetových rádiových stanic po 
celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat 
vzhledu a nové funkce.
DS1150/12

Přednosti
• Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC- • Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
•

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

s barevným displejem, iPod classic, iPod nano 
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod touch, iPod nano 4. generace, 
iPod touch 2. generace, iPod nano 5. generace, 
iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod 
5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: 

Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání 

přehrávání

Flat,Pop,Rock,Jazz,Classic
• Hodiny: analogový displej, digitální displej
• Budík: více budíků, Časovač

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 4 W RMS
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Nabíjení
• Zařízení USB: 5 V

Pohodlí
• Hodiny: Digitální
• Nabíječka: iPod, iPhone

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 176 × 176 × 77 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 222 × 139 × 222 mm
• Hmotnost výrobku: 0,88 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,08 kg
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