Philips
ηχείο σύνδεσης

• iPhone 5
• iPod nano 7G και iPod touch 5G

DS1155

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι
σας
Συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της φωτιζόμενης υποδοχής, το
ηχείο σύνδεσης DS1155 δεν διαθέτει μόνο πλούσιο ήχο, αλλά και οθόνη αφύπνισης
και απαλό νυχτερινό φως. Η ιδανική συσκευή για το κομοδίνο σας!
Εκπληκτικά πλούσιος ήχος
• Πλούσιος ήχος πολλών κατευθύνσεων που πλημμυρίζει την κρεβατοκάμαρά σας
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα
• Συνολική ισχύς εξόδου 6W RMS
Προηγμένη ευελιξία
• Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
Μικρό και κομψό
• Μικρή και κομψή σχεδίαση, ώστε να ταιριάζει σε κάθε κομοδίνο
• Σχεδίαση σε κάθε πλευρά, για εκπληκτική εμφάνιση από κάθε γωνία
Σχεδιασμένο για την κρεβατοκάμαρά σας
• Φορτίστε τη δεύτερη φορητή σας συσκευή μέσω USB
• Νυχτερινή απαλή λάμψη
• Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο
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Ηχείο σύνδεσης

iPhone 5 iPod nano 7G και iPod touch 5G

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Συμβατότητα με iPhone

Ευκολία

Συμβατότητα με iPod

Διαστάσεις

• Συμβατότητα με: iPhone 5

• Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod
touch 5ης γενιάς

Ήχος

• Ισχύς: 6 W RMS
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Φόρτιση

• Ρολόι: Ψηφιακό

Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση
μέσω της υποδοχής Lightning

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 177 x 177 x
100 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 222 x 139 x
222 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,88 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,08 κ.

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz

• Συσκευές USB: 5V

•

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ
φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας
υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας
απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας
με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να
φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην
ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού

Όταν είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης
συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone.
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