
 

 

Philips
dockinghøjttaler

med Lightning-stik
til iPod/iPhone
USB-port til opladning
6 W

DS1155
Lyd der passer til dit hjem

DS1155 dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af 
Lightning-stikket, og den ikke bare lyder godt og fyldigt, den kan også vise klokken, og den 
har et blødt natlys, som gør den til den perfekte enhed at stille på natbordet.

Overraskende fyldig lyd
• Fyldig rundstrålende lyd, der fylder dit soveværelse
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
• Samlet udgangseffekt på 6 W RMS

Avanceret alsidighed
• Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Elegant og kompakt
• Elegant og kompakt design, der passer til natbordet
• 360° design ser lækkert ud fra alle vinkler

Designet til dit soveværelse
• Oplad din anden mobile enhed via USB
• Natlys med blødt skær
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket



 Afspilning og opladning via Lightning

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/
iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte 
den direkte i højttalerens dock for at afspille dine 
håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden 
oplades også under afspilningen, så du ikke skal være 
bekymret for, at batteriet løber ud.

Automatisk synkronisering af ur
Når din iPod/iPhone er docket i dockingstationen, 
synkroniseres uret automatisk.
DS1155/12

Vigtigste nyheder
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod 

touch 5. generation

Lyd
• Udgangseffekt: 6 W RMS
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned

Opladning
• USB-enheder: 5 V

Komfort
• Ur: Digital

Mål
• Produktmål (B × D × H): 177 x 177 x 100 mm
• Emballagemål (B x D x H): 222 x 139 x 222 mm
• Produktvægt: 0,88 kg
• Vægt inkl. emballage: 1,08 kg
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