
 

 

Philips
тонколона за поставяне

със съединител Lightning
за iPod/iPhone
USB порт за зареждане
6 W

DS1155
Звук, който подхожда 

на вашия дом
Съвместима с iPhone 5 и с най-новите модели iPod чрез съединителя Lightning, 
тонколоната за поставяне DS1155 не само предлага плътен и богат звук, но и дисплей-
часовник и мека нощна светлина. Идеалното устройство за вашето нощно шкафче.

Изненадващо богат звук
• Богат многопосочен звук, който изпълва спалнята ви
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
• Обща изходна мощност 6 W RMS

Авангардна универсалност
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Елегантни и компактни
• Елегантна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка
• 360-градусова конструкция за прекрасен вид под всеки ъгъл

Проектирани за вашата спалня
• Зареждане на второ мобилно устройство по USB
• Нощна светлина с мек блясък
• Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне



 Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, докато 
зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител 
Lightning! Просто го поставете директно върху 
тонколоната, за да възпроизвеждате избраните 
от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя 
зарежда устройството бързо, докато свири, за да 
не се притеснявате, че батерията му ще се 
изтощи.

Автоматична синхронизация на 
часовника
След свързване и поставяне, докинг станцията 
автоматично синхронизира часовника с вашия 
iPod/iPhone.
DS1155/12

Акценти
• USB устройства: 5 V •
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod 

touch 5-то поколение

Звук
• Изходна мощност: 6 W RMS
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Зареждане

Комфорт
• Часовник: Цифров

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 177 x 177 x 

100 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 222 x 139 x 

222 мм
• Тегло на изделието: 0,88 кг
• Тегло вкл. опаковката: 1,08 кг

Захранване
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
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