Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Wyświetlacz zegara

DS1200

Dźwięk pasujący do Twojego domu
Fascynacja Dźwiękiem
Smukły głośnik Philips Fidelio DS1200/12 ze stacją dokującą wypełni Twoje poranki muzyką o niezwykle
bogatym brzmieniu. Idealnie nadaje się do ustawienia obok łóżka — pokazuje godzinę, ma funkcję
budzika, zastępuje lampkę nocną i może ładować do dwóch urządzeń iPod, iPhone lub iPad
jednocześnie.
Zadziwiająco bogaty dźwięk
• Bogaty przestrzenny dźwięk wypełniający cały pokój
• Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
Zaprojektowany z myślą o Twojej sypialni
• Konstrukcja przystosowana do urządzenia iPod/iPhone/iPad
• Delikatny blask lampki
Zaawansowana wszechstronność
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone/iPad, nawet w futerale
• Wyświetlacz zegara LED umożliwia dokładne odczytywanie godziny
• Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPad/iPod/iPhone
• Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne
funkcje
• Ładowanie urządzeń iPhone i iPad jednocześnie

DS1200/12

Głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone/iPad Wyświetlacz zegara

Dane techniczne
Zgodność z odtwarzaczami iPod

Zalety
Dźwięk

• Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2.
generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4.
generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6.
generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod
touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym
wyświetlaczem, iPod 5. generacji

• Moc wyjściowa (RMS): 4 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie
głośności

Zgodność z telefonami iPhone

Odtwarzanie dźwięku

Zgodność z urządzeniem iPad

Udogodnienia

Aplikacja iPod/iPhone/iPad

Ładowanie

• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone
4
• Zgodność z: iPad

• Nazwa aplikacji: DockStudio, Możliwość
darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: iPhone OS 4.0
• Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu,
sterowanie odtwarzaniem
• Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy
wyświetlacz
• Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik
czasowy, budzenie przy muzyce, budzenie przy
dźwiękach natury, budzenie przy widoku zdjęcia

Głośniki

• Magnes neodymowy
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce:
Ładowanie telefonu iPhone

Automatyczna synchronizacja zegara

Po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone/iPad zegar
głośnika ze stacją dokującą zostanie automatycznie
zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu.

Ładowanie urządzeń iPhone i iPad

Ładuj urządzenie iPad za pomocą stacji dokującej
Fidelio poprzez złącze dokujące. Jednocześnie
możesz ładować urządzenie iPod, iPhone lub
dowolne inne urządzenie przenośne przez złącze
USB.

Dokowanie w futerale

• Zegar/wersja: Cyfrowy
• Urządzenia USB: 5 V

Wymiary

• Wymiary kartonu zbiorczego: 237 x 122 x 169 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 208 x 140 x
82 mm

Moc

• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z
mechanizmem sprężynowym tego głośnika firmy
Philips pozwala na bezproblemowe podłączenie
dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co
więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia
znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj
muzyki bez przerwy.

Wyświetlacz zegara LED

Wyświetlacz zegara LED umożliwia dokładne
odczytywanie godziny

Delikatny blask lampki
Delikatny blask lampki
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