Philips
altifalante de base

para iPod/iPhone/iPad
Apresentação de relógio

DS1200

Som que se adapta a sua casa
Obcecado pelo som
Este altifalante de base Philips Fidelio DS1200/12 elegante enche as suas manhãs com música
maravilhosamente rica. Perfeito para a mesa-de-cabeceira, mostra-lhe as horas, acorda-o,
funciona como luz de presença e carrega até dois iPods, iPhones ou iPads em simultâneo.
Som surpreendentemente rico
• Som omnidireccional rico para encher o seu quarto
• Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
Concebido para o seu quarto
• Design compatível com iPod/iPhone/iPad
• Luz nocturna de brilho suave
Versatilidade avançada
• Coloque qualquer iPod/iPhone/iPad na base, mesmo dentro do estojo
• Visor LED do relógio para apresentação clara da hora
• Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone/iPad, quando colocado na base
• Aplicação DockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes
• Carregar o iPhone e o iPad em simultâneo

DS1200/12

Altifalante de base

para iPod/iPhone/iPad Apresentação de relógio

Especificações
Compatível com iPod

• Compatível com: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod
nano, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª
geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4ª
geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª
geração, iPod touch, iPod touch de 2ª geração, iPod
touch de 2ª geração 8/16/32 GB, iPod com visor a
cores, iPod de 5ª geração

Destaques
Som

• Potência de saída (RMS): 4 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo do volume para
cima/baixo

Altifalantes

• Sistema de magneto de neodímio

Compatibilidade com iPhone

Reprodução de áudio

Compatível com iPad

Funcionalidades

Aplicação iPod/iPhone/iPad

Carregamento

• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4
• Compatível com: iPad

• Nome da aplicação: DockStudio, Transferência
gratuita da App store
• Compatibilidade: iPhone SO 4.0
• Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos
de reprodução
• Relógio: apresentação analógica, apresentação
digital
• Alarme: vários alarmes, temporizador, acordar
com música, acordar com sons da natureza, acorde
com uma fotografia

• Modo de reprodução no suporte: Carregar o
iPhone

Sincronização automática do relógio

Esta estação de base sincroniza automaticamente o
relógio com o seu iPod/iPhone/iPad, se este estiver
ligado e colocado na base.

Carregar o iPhone e o iPad

Carregue o seu iPad nesta estação de base Fidelio
através do conector de base. Em simultâneo,
também pode carregar o seu iPod, iPhone ou
qualquer outro dispositivo móvel através do
conector USB.

Colocar na base dentro do estojo

• Relógio/Versão: Digital
• Dispositivos USB: 5 V

Dimensões

• Dimensões da caixa principal: 237 x 122 x 169 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 208 x 140 x 82
mm

Alimentação

• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•

A porta de ligação de mola com design inteligente
deste altifalante Philips permite uma ligação sem
esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem
adaptadores especiais. Para além disso, funciona até
quando os estojos mais protectores estão colocados
– basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente
no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar
da sua música sem quaisquer confusões.

Visor LED do relógio

Visor LED do relógio para apresentação clara da
hora

Luz nocturna de brilho suave
Luz nocturna de brilho suave

Data de publicação
2014-04-11

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Versão: 11.2.9

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

12 NC: 8670 000 71528
EAN: 87 12581 57977 7

www.philips.com

