
 

 

Philips
dockningshögtalare

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
USB-port för laddning
6 W

DS1155
Ljud som passar ditt hem

Dockningshögtalaren DS1155 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-
modellerna via Lightning-kontakten. Den har inte bara ett fylligt ljud, utan också en klocka 
och en nattlampa med mjukt ljus, vilket gör den perfekt på nattduksbordet.

Överraskande fylligt ljud
• Fylligt flerriktat ljud som fyller sovrummet
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
• Total uteffekt på 6 W RMS

Avancerad mångsidighet
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Elegant och kompakt
• Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord
• 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Designad för sovrummet
• Ladda en andra mobil enhet via USB
• Nattlampa med mjukt ljus
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/
iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den 
bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda 
låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten 
medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa 
dig för att batteriet ska laddas ur.

Automatisk klocksynkronisering
När den är ansluten och dockad kommer 
dockningsstationen automatiskt att synkronisera 
klockan med din iPod/iPhone.
DS1155/12

Funktioner
• USB-enheter: 5 V
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch

Ljud
• Uteffekt: 6 W RMS
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Laddning

Bekvämlighet
• Klocka: Digital

Mått
• Produktmått (B x D x H): 177 x 177 x 100 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 222 x 139 x 222 

mm
• Produktvikt: 0,88 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,08 kg

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