Philips
dokstacijas skaļruņi

paredzēti iPod/iPhone/iPad
Pulksteņa displejs

DS1200

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Pārņemti ar skaņu
Šie plānie Fidelio DS1200/12 dokstacijas skaļruņi piepilda rītus ar patīkamu mūziku. Ideāli
novietojami pie gultas, tie norāda laika, pamodina, darbojas kā nakts gaisma un vienlaikus
uzlādē divus iPod, iPhone vai iPad.
Pārsteidzoši bagātīga skaņa
• Bagātīga visaptverošu virzienu skaņa, kas piepilda guļamistabu
• Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus
Paredzēts jūsu guļamistabai
• Dizains, atbilstošs iPod/iPhone/iPad
• Naktslampiņa ar maigu gaismu
Papildu pielāgojamība
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone/iPad, pat ar ietvaru
• LED pulksteņa displejs precīzai laika skatīšanai
• Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokotu iPod/iPhone/iPad
• Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus
• Uzlādējiet gan iPhone, gan iPad kopā
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Specifikācijas

Izceltie produkti

iPod saderība

• Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano,
iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze),
iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze),
iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze),
iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2.
paaudze), 8/16/32 GB, iPod ar krāsu displeju, iPod
(5. paaudze)

aplūkojot fotoattēlu

Skaņa

• Izejas jauda (RMS): 4 W
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skaļāk/klusāk

Automātiska pulksteņa sinhronizēšana

Pēc pievienošanas un ieslēgšanas šī dokstacija
automātiski sinhronizēs pulksteni ar iPod/iPhone.

Uzlādējiet gan iPhone, gan iPad

Skaļruņi

• Neodīmija magnētu sistēma

Uzlādējiet savu iPad šajā Fidelio dokstacijā,
izmantojot doka savienotāju. Vienlaikus varat uzlādēt
savu iPod, iPhone vai citu mobilo ierīci, izmantojot
USB savienotāju.

• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Audio atskaņošana

Ievietojiet dokstacijā ar ietvaru

iPad saderība

Lietošanas komforts

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

Notiek uzlāde

iPhone saderība

• Saderīgs ar: iPad

• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde
• Pulkstenis/versija: Digitāls

• Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio,
Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPhone OS 4.0
• Atskaņošana: albuma/celiņu navigācija,
atskaņošanas kontrole
• Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs
• Modinātāja signāls: daudzi modinātāja signāli,
izslēgšanās taimeris, mostieties, klausoties mūziku,
mostieties, klausoties dabas skaņās, mostieties,

• USB ierīces: 5 V

Izmēri

• Lielās kartona kastes izmēri: 237 x 122 x 169 mm
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 208 x 140 x 82
mm

Strāvas padeve

• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
•

Šī Philips skaļruņa atjautīgi konstruētajā dokstacijas
portā ar atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru
iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas
darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā –
ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir.
Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādām rūpēm.

LED pulksteņa displejs

LED pulksteņa displejs precīzai laika skatīšanai

Naktslampiņa ar maigu gaismu
Naktslampiņa ar maigu gaismu
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