
 

 

Philips
dokovací reproduktor

s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Port USB pro nabíjení
6 W

DS1400
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Kompatibilní s iPhony 5 a nejnovějšími iPody díky konektoru Lightning. Dokovací 
reproduktor DS1400 poskytuje skvělý zvuk. Konektor USB zajišťuje větší univerzálnost – 
můžete nabíjet druhý mobilní telefon, dokonce i když máte vložený iPod/iPhone v doku.

Překvapivě bohatý zvuk
• Bohatý všesměrový zvuk, který zaplní vaši ložnici
• 2 aktivní vinutí a basový průduch pro vyvážený a prokreslený zvuk
• Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Určeno pro vaši ložnici
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
• Elegantní a kompaktní design, který se hodí na každý noční stolek
• Měkké noční světlo
• Automatická synchronizace data a času během dokování

Pokročile univerzální
• Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB
• Bezplatná aplikace ClockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce



 Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení 
svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! 
Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru 
a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím 
zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí 
zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím 
baterie.

Automatická synchronizace data a času

Dokovací stanice automaticky synchronizuje datum 
nebo čas s dokovaným iPodem nebo iPhonem. Pro 
přepnutí mezi zobrazením hodin nebo data stačí 
stisknout tlačítko.

Port USB pro druhé zařízení

Tento reproduktor nabízí také zvýšené pohodlí 
v podobě portu USB, jenž slouží k nabíjení druhého 
mobilního zařízení i v případě, kdy je v doku vložen 
iPod nebo iPhone.

Bezplatná aplikace ClockStudio

S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací 
reproduktor celou řadu exkluzivních stylových 
funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je 
hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako 
tapety. Aplikace ClockStudio vám rovněž umožní 
poslech tisíců internetových rádiových stanic po 
celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat 
vzhledu a nové funkce.
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Specifikace
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPodem
• Kompatibilní s: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace

Aplikace pro iPod/iPhone
• Název aplikace: ClockStudio, Stažení zdarma 

z obchodu App store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

nebo novější
• Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: 

Ano
• 5denní předpověď počasí: Ano
• Hodiny: analogové zobrazení, digitální zobrazení, 

digitální zobrazení s prezentací na pozadí

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 6 W RMS
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Možnosti připojení
• Port USB: pro nabíjení libovolného mobilního 

zařízení

Pohodlí
• Hodiny: Digitální, 24/12hodinové zobrazení
• Datum: MMDD/DDMM

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 141 x 95 x 133 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 169 x 194 x 123 mm
• Hmotnost výrobku: 0,67 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,78 kg

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
•
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