
 

 

Philips
docking hoparlörü

ve Lightning konektörü
iPod/iPhone için
Șarj için USB portlu
6 W

DS1155
Evinize yakışan ses

Lightning konektörüyle iPhone 5 ve en son iPod'lar ile uyumlu olan DS1155 docking 
hoparlörü, sadece güçlü ve zengin ses sunmakla kalmaz, aynı zamanda saat göstergesi ve 
yumuşak gece ışığıyla komodininiz için mükemmel bir cihaz haline gelir.

Șașırtıcı zenginlikte ses
• Yatak odanızı dolduran zengin, çok yönlü ses
• Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi
• 6W RMS toplam çıkıș gücü

Gelișmiș çok yönlülük
• Lightning konektörüyle hızlı șarj ve müzik çalma

Șık ve kompakt
• Her türlü komodine uyan șık ve kompakt tasarım
• Her açıdan mükemmel görünüm için 360 derecelik tasarım

Yatak odanız için tasarlandı
• USB üzerinden ikinci mobil cihazınızı șarj edin
• Yumușak gece ıșığı
• Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eșitleme



 Lightning ile müzik çalın ve șarj edin

Yeni Lightning konektörüyle iPod/iPhone'unuzu șarj 
ederken müzik dinleme keyfini yașayın! Cihazınızı 
doğrudan hoparlöre yerleștirerek özenle seçtiğiniz 
șarkıları harika ses kalitesiyle dinleyin. Cihazınız 
müzik çalarken bir yandan da hızla șarj olduğu için 
pilin bitmesinden endișe etmenize gerek kalmaz.

Otomatik saat eșitleme
Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda 
iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eșitlenir.
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Özellikler
• Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
•

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone 5, iPhone 6, 

iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: 7. nesil iPod nano, 5. 

nesil iPod touch

Ses
• Çıkıș gücü: 6 W RMS
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Șarj
• USB cihazları: 5V

Kullanılabilirlik
• Saat: Dijital

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 177 x 177 x 100 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 222 x 139 x 222 mm
• Ürün ağırlığı: 0,88 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,08 kg
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