Philips
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle/iPadille
Kellonäyttö

DS1200

Kotiisi sopiva ääni
Hulluna ääneen
Linjakas Fidelio DS1200/12 -telakointikaiutin täyttää aamusi musiikilla. Täydellinen
yöpöydälle. Se näyttää ajan, herättää, toimii yövalona ja lataa jopa kaksi iPodia, iPhonea tai
iPadia kerralla.
Yllättävän täyteläinen ääni
• Täyteläinen ääni kaikkiin suuntiin täyttää makuuhuoneen
• Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
Suunniteltu makuuhuoneeseen
• Muotoilu sopii iPodille/iPhonelle/iPadille
• Pehmeästi hehkuva yövalo
Erittäin monipuolinen
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone/iPad jopa kotelossaan
• LED-kellonäyttö näyttää ajan selkeästi
• Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu
• Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen
• Lataa iPhone ja iPad yhdessä

DS1200/12

telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle/iPadille Kellonäyttö

Tekniset tiedot
iPod-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2.
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4.
sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6.
sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi,
iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt,
Värinäytöllinen iPod, iPod 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

iPad-yhteensopivuus

Kohokohdat
Ääni

• Lähtöteho (RMS): 4 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden
säätö ylös/alas

Kellon automaattinen synkronointi

Telakointiasema synkronoi kellon automaattisesti,
kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu.

Lataa iPhone ja iPad

Kaiuttimet

• Neodyymi-magneettijärjestelmä

Lataa iPad Fidelio-telakointiasemassa telakkaliitännän
kautta. Samanaikaisesti voit ladata iPodin, iPhonen tai
muun mobiililaitteen USB-liitännän kautta.

Äänen toisto

Telakoi kotelossaan

• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen

Käyttömukavuus

• Kello/versio: Digitaalinen

• Yhteensopiva: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus

• Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus
sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPhone OS 4.0
• Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston
ohjaimet
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinäyttö
• Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin, herää
musiikkiin, herää luonnon ääniin, herää valokuviin

Lataaminen

• USB-laitteet: 5 V

Mitat

• Tukkupakkauksen mitat: 237 x 122 x 169 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 208 x 140 x 82 mm

Virta

• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
•

Tämän Philips-kaiuttimen jousella varustettuun
kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai
iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat
useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai
iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista
todella helposti.

LED-kellonäyttö

LED-kellonäyttö näyttää ajan selkeästi

Pehmeästi hehkuva yövalo
Pehmeästi hehkuva yövalo
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