
 

 

Philips
boxă cu andocare

cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
Port USB pentru încărcare
6W

DS1155
Sunetul care se potriveşte 

în căminul dvs.
Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa cu 
andocare DS1155 nu doar că sună bogat şi amplu, dar se poate şi lăuda cu un afişaj pentru 
ceas şi lampă de veghe cu lumină blândă, ce o face dispozitivul perfect de pe noptiera dvs.

Sunet surprinzător de bogat
• Sunet omnidirecţional puternic pentru care vă umple dormitorul
• Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil
• Putere totală de ieșire 6 W RMS

Multifuncţionalitate avansată
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning

Elegant și compact
• Design elegant și compact care se potrivește pe orice noptieră
• Design pe 360 de grade pentru aspect superb din orice unghi

Proiectată pentru dormitorul tău
• Încărcaţi al doilea dispozitiv mobil prin USB
• Lampă de veghe cu lumină blândă, reconfortantă
• Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat



 Redare și încărcare prin Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector 
Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru 
a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un 
sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în 
timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că 
rămâneţi fără baterie.

Sincronizare automată a ceasului
Atunci când conectaţi și andocaţi, această staţie de 
andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/
iPhone-ul dvs.
DS1155/12

Repere
• Dispozitive USB: 5 V
Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod nano generaţia 7, iPod touch 

generaţia 5

Sunet
• Putere de ieșire: 6W RMS
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos

Încărcare

Confort
• Ceas: Digital

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (G x A x Î): 177 x 177 x 

100 mm
• Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 222 x 139 x 

222 mm
• Greutate produs: 0,88 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,08 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•
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