
 

 

Philips
telakointikaiutin

Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
USB-portti lataamiseen
6 W

DS1400
Kotiisi sopiva ääni

iPhone 5:n ja uusimpien iPodien kanssa Lightning-liittimen kautta yhteensopiva DS1400-
telakointikaiutin tarjoaa loistavan äänen. Monipuolisuutta lisää USB-portti, jonka ansiosta 
voit ladata toista mobiililaitetta, vaikka iPodisi/iPhonesi on telakoitu.

Yllättävän täyteläinen ääni
• Täyteläinen ääni kaikkiin suuntiin täyttää makuuhuoneen
• Kaksi aktiivikaiutinta ja bassoputki takaavat tasapainoisen, runsaan äänen
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Suunniteltu makuuhuoneeseen
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• Tyylikäs, kompakti muotoilu sopii kaikille yöpöydille
• Pehmeästi hehkuva yövalo
• Telakoidun laitteen automaattinen kellonajan ja päivämäärän synkronointi

Erittäin monipuolinen
• Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelilla
• Maksuton ClockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen



 Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone 
latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi 
laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta 
äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana 
voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla 
huolissasi akun tyhjenemisestä.

Automaattinen kellonajan/päivämäärän 
synkronointi

Telakointiasema synkronoi kellon ja päivämäärän – 
vaihda näyttötila painikkeella – automaattisesti, kun 
iPod tai iPhone on telakoitu.

USB-yhteys toiseen laitteeseen

Voit ladata toisen mobiililaitteen USB-portin kautta, 
vaikka iPod/iPhone on telakoitu.

Maksuton ClockStudio-sovellus

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia 
ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa 
sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa 
suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. ClockStudion 
avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia 
kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia 
toimintoja tulossa pian.
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Kohokohdat
• Lähtöteho: Ääniteho 6 W RMS
iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 

5. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus
• Sovelluksen nimi: ClockStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

tai uudempi
• Yli 7 000 Internet-radioasemaa
• 5 päivän sääennuste
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö, 

digitaalinen näyttö ja diaesitys taustalla

Ääni

• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät
• USB-portti: mobiililaitteiden lataamiseen

Käyttömukavuus
• Kello: Digitaalinen, 24/12 tunnin näyttö
• Päivämäärä: KKPP/PPKK

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 141 x 95 x 133 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 169 x 194 x 123 mm
• Laitteen paino: 0,67 kg
• Paino pakattuna: 0,78 kg

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•

Julkaisupäivä 2016-07-05

Versio: 4.0.3

12 NC: 8670 000 99981
EAN: 08 71258 16767 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Tekniset tiedot
Telakointikaiutin
Lightning-liitäntä iPodille/iPhonelle, USB-portti lataamiseen, 6 W

http://www.philips.com

