
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i jaoks
USB-port laadimise jaoks
6 W

DS1150
Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud
Üllatavalt terviklikku ja külluslikku heli pakkuv kompaktne dokkimisega kõlar Philips 
DS1150/12 sünkroonib end automaatselt iPhone'i/iPodi kellaseadetega. Nautige 
reguleeritavat öövalgustust ja võimalust ka teist kaasaskantavat seadet laadida.

Üllatavalt rikkalik heli
• Külluslik ringsuunaline heli täidab teie magamistoa
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
• 4 W RMS kogu väljundvõimsus

Elegantne ja kompaktne
• Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale
• 360-kraadine disain, mis on ilus iga nurga alt

Magamistoa jaoks loodud
• Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
• USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet
• Nõrgalt kumav öövalgustus
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



 Automaatne kella sünkroonimine
Ühendamise ja dokkimise ajal sünkroonib 
dokkimisalus kella automaatselt iPodi/iPhone'iga.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i 
dokkimine

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti 
mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma 
eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku 
kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või 
iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat 
tõesti muretult nautida.

DockStudio rakendus App Store'is

Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure 
hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate 
kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma 
lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka 
kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu 
maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi 
välimuse stiile ja funktsioone.
DS1150/12

Esiletõstetud 
Pop, Rock, Jazz, Classic •
Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, iPod nano, 

Värviekraaniga iPod, iPod classic, iPod nano (1. 
põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. 
põlvkond), iPod touch, iPod nano (4. põlvkond), 
iPod touch (2. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), 
iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod (5. 
põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPodi/iPhone'i rakendus
• Rakenduse nimi: DockStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või 

uuem
• Üle 7000 Interneti-raadiojaama
• 5-päevane ilmateade
• Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise 

juhtimine
• Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, 

• Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
• Äratus: Mitu äratust, Unetaimer

Heli
• Väljundvõimsus: 4 W RMS
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla

Laadimine
• USB-seadmed: 5 V

Mugavus
• Kell: Digitaalne
• Laadimisseade: iPod, iPhone

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 176 x 176 x 77 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 222 x 139 x 222 mm
• Toote kaal: 0,88 kg
• Kaal (koos pakendiga): 1,08 kg

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
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