
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

pre iPod/iPhone/iPad
Zobrazenie hodín

DS1200
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom
Elegantný dokovací reproduktor Philips Fidelio DS1200/12 vám spríjemní každé ráno bohatou 
dávkou hudby. Umiestnite si ho k posteli – povie vám, koľko je hodín, zobudí vás, bude 
fungovať ako nočná lampa a dokáže naraz nabíjať dve zariadenia iPod, iPhone alebo iPad.

Prekvapivo bohatý zvuk
• Bohatý všesmerový zvuk, ktorý naplní vašu spálňu
• Neodýmiové reproduktory pre dokonale vyvážený zvuk
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Navrhnutý pre vašu spálňu
• Dizajn vhodný pre iPod/iPhone/iPad
• Nočné svetlo s jemnou žiarou

Rozšírená všestrannosť
• Dokovanie ľubovoľného zariadenie iPhone/iPod/iPad dokonca aj v jeho puzdre
• LED displej s hodinami umožňuje zreteľné zobrazenie času
• Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone/iPad
• Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio
• Nabíjajte zariadenie iPhone aj iPad naraz



 Automatická synchronizácia hodín
Po pripojení a uložení do doku táto dokovacia 
stanica automaticky zosynchronizuje hodiny so 
zariadením iPod/iPhone/iPad.

Nabíjajte zariadenie iPhone aj iPad
Nabíjajte svoje zariadenie iPad v tejto dokovacej 
stanici Fidelio pomocou dokovacieho konektora. 
Súčasne môžete nabíjať svoje zariadenie iPod, iPhone 
alebo akékoľvek iné mobilné zariadenie 
prostredníctvom konektora USB.

Dokovanie aj v puzdre

Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port 
tohto reproduktora Philips bez námahy a bez 
špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný iPod alebo 
iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač 
vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – 
stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. 
Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v 
skutočnom pohodlí.

LED displej s hodinami
LED displej s hodinami umožňuje zreteľné 
zobrazenie času

Nočné svetlo s jemnou žiarou
Nočné svetlo s jemnou žiarou
DS1200/12

Hlavné prvky
fotografiu •
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano, iPod nano 1. generácie, iPod nano 
2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. 
generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 
6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, 
iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod s 
farebným displejom, iPod 5. generácie

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad
• Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z 

obchodu App Store
• Kompatibilita: iPhone OS 4.0
• Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, 

ovládacie prvky prehrávania
• Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
• Budík: viac budíkov, časovač vypnutia, zobuďte sa 

na hudbu, zobuďte sa na zvuky prírody, zobuďte sa 

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 4 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Neodýmiový magnetový systém: áno

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 

iPhone

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny/Verzia: Digitálny

Nabíjanie
• Zariadenia USB: 5 V

Rozmery
• Rozmery hlavnej škatule: 237 x 122 x 169 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 208 x 140 x 82 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
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