
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
6W

DS1155
Jūsų namams tinkamas garsas

Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS1155 garsiakalbių 
sistema ne tik išsiskiria galingu ir sodriu garsu – joje įmontuotas laikrodžio ekranas ir 
švelnus naktinis apšvietimas, todėl puikiai tinka ant jūsų naktinio staliuko.

Stebėtinai sodrus garsas
• Sodrus universalus garsas pripildys jūsų kambarį
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
• 6 W RMS bendra išvesties galia

Modernus universalumas
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Elegantiškas ir kompaktiškas
• Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko
• Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės

Sukurtas jūsų miegamajam
• Įkraukite antrąjį mobilų prietaisą su USB
• Švelni naktinė šviesa
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate 
„iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! 
Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir 
mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. 
Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite 
mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

Automatinė laikrodžio sinchronizacija
Įstačius ir prijungus, ši prijungimo stotelė 
automatiškai sinchronizuoja laikrodį su jūsų „iPod“ / 
„iPhone“.
DS1155/12

Ypatybės
• USB prietaisai: 5V
„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“, „iPhone 6“, „iPhone 6 

plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone SE”

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

Touch“ (5-oji karta)

Garsas
• Išvesties galia: 6 W RMS
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Įkrovimas

Patogumas
• Laikrodis: Skaitmeninis

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 177 x 177 x 

100 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 222 x 139 x 222 

mm
• Gaminio svoris: 0,88 kg
• Svoris su pakuote: 1,08 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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