
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

Laikrodis

DS1200
Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų
Ši aptakių formų „Philips Fidelio“ DS1200/12 garsiakalbių sistema rytais pradžiugins jus 
skleidžiama muzika. Puikiai tinka prie lovos, rodo laiką, pažadina, veikia kaip naktinė lempa 
ir įkrauna du „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“ vienu metu.

Stebėtinai sodrus garsas
• Sodrus universalus garsas pripildys jūsų kambarį
• Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Sukurtas jūsų miegamajam
• Dizainas tinkamas „iPod/iPhone/iPad“ jungčiai
• Švelni naktinė šviesa

Modernus universalumas
• Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ net jei jie yra dėkle
• LED laikrodžio ekranas aiškiai rodo laiką
• Automatinė laikrodžio sinchronizacija prijungus „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
• Nemokama „DockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis
• Įkraukite „iPhone“ ir „iPad“ vienu metu



 Automatinė laikrodžio sinchronizacija
Įstačius ir prijungus ši stotelė automatiškai 
sinchronizuoja laikrodį su jūsų „iPod/iPhone/iPad“.

Įkraukite „iPhone“ ir „iPad“
Įkraukite savąjį „iPad“ naudodami šios „Fidelio“ 
prijungimo stotelės jungtį. Prijungę prie UBS jungties 
vienu metu galite įkrauti „iPod“, „iPhone“ ar bet kokį 
kitą mobilųjį įrenginį.

Prijunkite net dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi „Philips“ 
garsiakalbis paprastai suderinamas su bet kuriuo 
„iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. 
Be to, jis veikia, net kai yra apsauginiuose dėkluose – 
paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. 
Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

LED laikrodžio ekranas
LED laikrodžio ekranas aiškiai rodo laiką

Švelni naktinė šviesa
Švelni naktinė šviesa
DS1200/12

Ypatybės
pabuskite su vaizdais 50/60 Hz
•

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod mini”, 

„iPod nano“, „iPod nano” (1-oji karta), „iPod nano” 
(2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod nano” 
(4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” 
(6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 
karta), „iPod touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, 
„iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod” (5-oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa
• Programos pavadinimas: „DockStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iPhone“ OS 4.0
• Įrašo perklausa: albumo/takelio navigacija, 

atkūrimo reguliavimas
• Laikrodis: analoginis ekranas, skaitmeninis ekranas
• Žadintuvas: įvairūs žadintuvai, išsijungimo laikmatis, 

pabuskite su muzika, pabuskite su gamtos garsais, 

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 4W
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• Neodimio magnetinė sistema

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas

Patogumas
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis

Įkrovimas
• USB prietaisai: 5V

Matmenys
• Pagrindinės dėžutės matmenys: 237 x 122 x 169 

mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 208 x 140 x 82 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 
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