
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
USB port na nabíjanie
6W

DS1155
Zvuk, ktorý vášmu 

domovu pristane
Reproduktor s dokovacou stanicou DS1155 je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a najnovšími 
modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Vytvára plný a bohatý zvuk a navyše obsahuje 
displej s hodinami a jemné nočné svetlo, vďaka čomu sa dokonale hodí na nočný stolík.

Prekvapivo bohatý zvuk
• Bohatý všesmerový zvuk, ktorý naplní vašu spálňu
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
• Celkový výstupný výkon 6 W RMS

Rozšírená všestrannosť
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Elegantný a kompaktný
• Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík
• 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla

Navrhnutý pre vašu spálňu
• Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez USB
• Nočné svetlo s jemnou žiarou
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone



 Prehrávanie a nabíjanie cez konektor 
Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas 
nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového 
konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo 
do dokovacej stanice na reproduktore a môžete 
prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým 
zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo 
nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o 
kapacitu batérie.

Automatická synchronizácia hodín
Po pripojení a uložení do doku táto dokovacia 
stanica automaticky zosynchronizuje hodiny so 
zariadením iPod/iPhone.
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Hlavné prvky
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

5. generácie

Zvuk
• Výstupný výkon: 6 W RMS
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Nabíjanie
• Zariadenia USB: 5 V

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: Digitálny

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 177 x 177 x 100 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 222 x 139 x 222 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,88 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1 08 kg
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Technické údaje
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s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, USB port na nabíjanie, 6W
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