
 

 

Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone/iPad
Visning af ur

DS1200
Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd
Denne slanke Philips Fidelio DS1200/12-dockinghøjttaler fylder dine morgener med skøn 
og fyldig musik. Den er perfekt ved siden af sengen, hvor den viser klokkeslættet, vækker 
dig, fungerer som natlampe og oplader op til to iPods, iPhones eller iPads samtidigt.

Overraskende fyldig lyd
• Fyldig rundstrålende lyd, der fylder dit soveværelse
• Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Designet til dit soveværelse
• Designet til at passe til iPod/iPhone/iPad
• Natlys med blødt skær

Avanceret alsidighed
• Dock en iPod/iPhone/iPad, selv med etuiet på
• LED-urvisning til tydelig visning af tid
• Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone/iPad er docket
• Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner
• Oplad både iPhone og iPad på samme tid



 Automatisk synkronisering af ur
Når din iPod/iPhone/iPad er docket i 
dockingstationen, synkroniseres uret automatisk.

Oplad både iPhone og iPad
Oplad din iPad i denne Fidelio-dockingstation via 
tilslutningsstikket. Samtidig kan du oplade din iPod, 
iPhone eller en anden mobil enhed via USB-stikket.

Dock med etuiet på

Denne Philips-højttalers smart designede 
dockingport med fjederudløser kan nemt anvendes 
til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden 
særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste 
typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller 
iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde 
din musik uden problemer.

LED-urvisning
LED-urvisning til tydelig visning af tid

Natlys med blødt skær
Natlys med blødt skær
DS1200/12

Vigtigste nyheder
vågn op til naturlyde, vågn op til billeder
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. 
generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, 
iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod med 
farvedisplay, iPod 5. generation

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPod/iPhone/iPad-app
• Programnavn: DockStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 4.0
• Afspilning: album-/nummernavigation, 

afspilningsbetjening
• Ur: analogt display, digitalt display
• Alarm: flere alarmer, sleep/timer, vågn op til musik, 

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 4 W
• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere
• Neodym-magnetsystem

Audio Playback
• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone

Komfort
• Ur/Version: Digital

Opladning
• USB-enheder: 5 V

Mål
• Mål for ydre emballage: 237 x 122 x 169 mm
• Produktmål (B × D × H): 208 x 140 x 82 mm

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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