
 

 

Philips
dokovací reproduktor

s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Port USB pro nabíjení
6 W

DS1155
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Dokovací reproduktor DS1155 je kompatibilní s iPhonem 5 a nejnovějšími přehrávači iPod 

prostřednictvím konektoru Lightning. Nejen že nabízí plný a bohatý zvuk, ale může se také pochlubit 

zobrazením hodin a měkkým nočním světlem, což z něj činí dokonalé zařízení na noční stolek.

Překvapivě bohatý zvuk
• Bohatý všesměrový zvuk, který zaplní vaši ložnici
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
• Celkový výstupní výkon 6 W RMS

Pokročile univerzální
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

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
• Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB
• Měkké noční světlo
• Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici



 Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení 
svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! 
Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru 
a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím 
zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí 
zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím 
baterie.

Automatická synchronizace hodin
Dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny 
s vaším iPodem/iPhonem, je-li přístroj vložen do 
stanice a stanice je zapnutá.
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Přednosti
• Zařízení USB: 5 V
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPodem
• Kompatibilní s: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 6 W RMS
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Nabíjení

Pohodlí
• Hodiny: Digitální

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

177 x 177 x 100 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 222 × 139 × 222 mm
• Hmotnost výrobku: 0,88 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,08 kg

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
•
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