
 

 

Philips
docking hoparlörü

iPod/iPhone için
Saat göstergesi

DS1150
Evinize yakışan ses

Sesin tutkusu
Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1150/12 docking hoparlör, iPod/
iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece 
ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.

Șașırtıcı zenginlikte ses
• Yatak odanızı dolduran zengin, çok yönlü ses
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
• 4W RMS toplam çıkıș gücü

Șık ve kompakt
• Her türlü komodine uyan șık ve kompakt tasarım
• Her açıdan mükemmel görünüm için 360 derecelik tasarım

Yatak odanız için tasarlandı
• Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eșitleme
• USB üzerinden ikinci mobil cihazınızı șarj edin
• Yumușak gece ıșığı
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• DockStudio uygulaması ile müziği ve bașka özellikleri keșfedip paylașın



 Otomatik saat eșitleme
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda 
iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eșitlenir.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı 
portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya 
iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile 
çalıștığından, tek yapmanız gereken iPod veya 
iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini 
gerçekten karmașıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

App Store'da DockStudio

Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması, docking 
hoparlörünüze birçok harika özellik kazandırır. 
Sevdiğiniz radyo programlarını dinleyebilir, tüm 
dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonuyla yeni 
müzikleri keșfedebilir, müzik koleksiyonunuza göz 
atabilir ve dinlediklerinizi Facebook ve Twitter 
yoluyla arkadașlarınızla paylașabilirsiniz. Bu uygulama, 
Saat modunda birden çok özelleștirilmiș müzikli 
alarm ayarlamanıza olanak tanır ve güncellenmiș hava 
raporlarını verir. App Store'dan yükleyin ve daha 
fazlasını öğrenin.
DS1150/12

Özellikler
Rock, Caz, Klasik • Güç kaynağı: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod mini, iPod 

nano, Renkli ekranlı iPod, iPod classic, iPod nano 1. 
nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod 
touch, iPod nano 4. nesil, iPod touch 2. nesil, iPod 
nano 5. nesil, iPod touch 2. nesil 8/16/32GB, iPod 
5. nesil

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması
• Uygulama adı: DockStudio, Uygulama 

mağazasından ücretsiz yükleme
• Uyumluluk: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 veya 

üzeri
• 7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
• 5 günlük hava durumu tahmini
• Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım 

kontrolleri
• Ses ayarları: 5 bant ekolayzır, DBB, DSC-Flat, Pop, 

• Saat: analog ekran, dijital ekran
• Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı

Ses
• Çıkıș gücü: 4 W RMS
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Șarj
• USB cihazları: 5V

Kullanılabilirlik
• Saat: Dijital
• Șarj cihazı: iPod, iPhone

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 176 x 176 x 77 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 222 x 139 x 222 mm
• Ürün ağırlığı: 0,88 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,08 kg
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