
 

 

Philips
głośnik ze stacją dokującą

ze złączem Lightning
do urządzeń iPod/iPhone
Port USB do ładowania
6 W

DS1155
Dźwięk pasujący do Twojego 

domu
Głośnik ze stacją dokującą DS1155 jest zgodny z telefonem iPhone 5 i najnowszymi modelami 

odtwarzaczy iPod dzięki obsłudze złącza Lightning. Nie tylko zapewnia pełny i bogaty dźwięk, ale 

również wyświetla godzinę i emituje delikatne światło, dzięki czemu nadaje się idealnie do postawienia 

na szafce nocnej.

Zadziwiająco bogaty dźwięk
• Bogaty przestrzenny dźwięk wypełniający cały pokój
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
• Całkowita moc wyjściowa: 6 W RMS

Zaawansowana wszechstronność
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Elegancja i niewielkie rozmiary
• Elegancka i zwarta budowa umożliwiająca ustawienie nawet na stoliku nocnym
• 360-stopniowa konstrukcja gwarantująca niesamowity wygląd z każdej strony

Produkt zaprojektowany z myślą o Twojej sypialni
• Możliwość doładowania drugiego urządzenia mobilnego za pomocą złącza USB
• Delikatny blask lampki
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone



 Odtwarzanie i ładowanie przez złącze 
Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania 
urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! 
Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do 
głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w 
doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie 
jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się 
martwić o akumulator.

Automatyczna synchronizacja zegara
Po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone zegar 
głośnika ze stacją dokującą zostanie automatycznie 
zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu.
DS1155/12

Zalety
• Urządzenia USB: 5 V
Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. 

generacji

Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc 6 W RMS
• System dźwięku: stereo
• Regulacja głośności: w górę/dół

Ładowanie

Udogodnienia
• Zegar: Cyfrowy

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

177 x 177 x 100 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

222 x 139 x 222 mm
• Waga produktu: 0,88 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,08 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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