
 

 

Philips
dockningshögtalare

för iPod/iPhone/iPad
Klocka

DS1200
Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud
Den här läckra Philips Fidelio DS1200/12 dockningshögtalaren gör morgonen trevligare med 
musik som fyller hela rummet. Passar perfekt att ha bredvid sängen – som klocka, 
väckarklocka, nattlampa och laddare (upp till två iPod-, iPhone- eller iPad-enheter samtidigt).

Överraskande fylligt ljud
• Fylligt flerriktat ljud som fyller sovrummet
• Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Designad för sovrummet
• Design som passar iPod/iPhone/iPad
• Nattlampa med mjukt ljus

Avancerad mångsidighet
• Docka alla iPod/iPhone/iPad, till och med om fodralet är på
• klocka med LED-display för tydlig tidsvisning
• Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone/iPad
• Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner
• Ladda både iPhone och iPad tillsammans



 Automatisk klocksynkronisering
När den är ansluten och dockad kommer 
dockningsstationen automatiskt att synkronisera 
klockan med din iPod/iPhone/iPad.

Ladda både iPhone och iPad
Ladda din iPad på Fidelio-dockningsstationen genom 
dockningsanslutningen. Du kan också ladda din iPod, 
iPhone eller någon annan mobil enhet samtidigt via 
USB-anslutningen.

Docka den i fodralet

Den smart utformade, fjäderbelastade 
dockningsporten på den här Philips-högtalaren 
passar alla iPod och iPhone, utan specialadaptrar. 
Dessutom fungerar den även med de flesta slags 
fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den 
är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan 
krångel.

klocka med LED-display
klocka med LED-display för tydlig tidsvisning

Nattlampa med mjukt ljus
Nattlampa med mjukt ljus
DS1200/12

Funktioner
• Larm: Flera larm, insomningsfunktion, vakna till • Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 
2:a gen. 8/16/32 GB, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e 
generationen

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app
• App-namn: DockStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Kompatibilitet: iPhone OS 4.0
• Uppspelning: album-/spårnavigering, 

uppspelningskontroller
• Klocka: analog skärm, digital skärm

musik, vakna till naturljud, vakna till foto

Ljud
• Uteffekt (RMS): 4 W
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone

Bekvämlighet
• Klocka/version: Digital

Laddning
• USB-enheter: 5 V

Mått
• Huvudkartongens mått: 237 x 122 x 169 mm
• Produktmått (B x D x H): 208 x 140 x 82 mm
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