
 

 

Philips
altifalante de base

com conector Lightning
para iPod/iPhone
Porta USB para carregamento
6 W

DS1155
Som que se adapta a sua casa

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de 

base DS1155 fornece um som cheio e rico e, além disso, proporciona uma apresentação da hora e 

uma luz nocturna suave, tornando-o no dispositivo perfeito para a sua mesa-de-cabeceira.

Som surpreendentemente rico
• Som omnidireccional rico para encher o seu quarto
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
• Potência de saída total de 6 W RMS

Versatilidade avançada
• Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Elegante e compacto
• Design elegante e compacto para se adaptar a qualquer mesa-de-cabeceira
• Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Concebido para o seu quarto
• Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB
• Luz nocturna de brilho suave
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base



 Reprodução e carregamento via 
Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o 
seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! 
Basta colocá-lo directamente na base do altifalante 
para reproduzir as suas músicas seleccionadas com 
um som fascinante. Este também carrega o seu 
dispositivo rapidamente durante a reprodução, por 
isso, não precisa de se preocupar com a falta de 
carga da bateria.

Sincronização automática do relógio
Esta estação de base sincroniza automaticamente o 
relógio com o seu iPod/iPhone, se este estiver ligado 
e colocado na base.
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Destaques
• Dispositivos USB: 5 V
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod 

touch de 5.ª geração

Som
• Potência de saída: 6 W RMS
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Carregamento

Funcionalidades
• Relógio: Digital

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 177 x 177 x 

100 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 222 x 139 x 

222 mm
• Peso do produto: 0,88 kg
• Peso incl. embalagem: 1,08 kg

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
•
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