Philips
docking-luidspreker

met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
USB-aansluiting voor opladen
6W

DS1155

Geluid dat bij u thuis uitstekend
tot zijn recht komt
De DS1155-docking-luidspreker levert niet alleen vol en rijk geluid, maar is ook voorzien
van een klokdisplay en een nachtlampje. Ideaal voor op uw nachtkastje. De luidspreker is
compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting.
Verrassend rijk geluid
• Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
• Totaal uitgangsvermogen van 6 W RMS
Geavanceerde veelzijdigheid
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
Elegant en compact
• Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
• Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden
Ontworpen voor uw slaapkamer
• Laad uw tweede mobiele apparaat via USB
• Nachtlampje met zachte gloed
• Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation

DS1155/12

Docking-luidspreker

met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone, USB-aansluiting voor opladen, 6 W

Specificaties
Compatibiliteit iPhone

• Compatibel met: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod
touch 5e generatie

Geluid

• Uitgangsvermogen: 6 W RMS
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Kenmerken
Comfort

• Klok: Digitaal

Afspelen en opladen via Lightning

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 177 x 177 x 100 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 222 x 139 x 222
mm
• Gewicht van het product: 0,88 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,08 kg

Vermogen

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

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/
iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting!
Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker
om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af
te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen
terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen
meer hoeft te maken over een lege batterij.

Opladen

• USB-apparaten: 5 V

Automatische kloksynchronisatie

Wanneer dit docking station is aangesloten, wordt
de klok automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/
iPhone bij plaatsing op het docking station.
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