
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone
USB port na nabíjanie
6W

DS1150
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom
Kompaktný reproduktor Philips DS1150/12 s dokovacou stanicou prináša plný a bohatý zvuk 
a automaticky sa synchronizuje s nastaveniami hodín prehrávačov iPhone/iPod. Vychutnajte si 
nastaviteľné nočné svetlo a pohodlné nabíjanie druhého mobilného zariadenia.

Prekvapivo bohatý zvuk
• Bohatý všesmerový zvuk, ktorý naplní vašu spálňu
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
• Celkový výstupný výkon 4 W RMS

Elegantný a kompaktný
• Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík
• 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla

Navrhnutý pre vašu spálňu
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
• Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez USB
• Nočné svetlo s jemnou žiarou
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



 Automatická synchronizácia hodín
Po pripojení a uložení do doku táto dokovacia 
stanica automaticky zosynchronizuje hodiny so 
zariadením iPod/iPhone.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez 
námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí 
ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše 
funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v 
niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí 
vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz 
si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom 
pohodlí.

Aplikácia DockStudio na lokalite App 
Store

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho 
reproduktora s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť 
informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje 
obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia 
DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého sveta. 
Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie 
pravidelne rozširujeme.
DS1150/12

Hlavné prvky
• Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC • Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s 

farebným displejom, iPod classic, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod touch, iPod nano 4. generácie, 
iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie, 
iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 
5. generácie

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z 

obchodu App Store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad so 

systémom iOS 4.3 alebo novším
• Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: 

áno
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania

– Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia

Zvuk
• Výstupný výkon: 4 W RMS
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Nabíjanie
• Zariadenia USB: 5 V

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: Digitálny
• Nabíjacie zariadenie: iPod, iPhone

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 176 x 176 x 77 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 222 x 139 x 222 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,88 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1 08 kg
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Technické údaje
Reproduktor s dokovacou stanicou
s 30-kolíkovým konektorom pre iPod/iPhone, USB port na nabíjanie, 6W
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