Philips
dokstacijas skaļruņi

ar Lightning savienotāju
paredzēts iPod/iPhone
USB ports uzlādei
6W

DS1400

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
DS1400 dokstacijas skaļruņi ir saderīgi ar tālruni iPhone 5 un jaunākajiem iPod modeļiem, izmantojot
Lightning savienotāju, un sniedz lielisku skanējumu. Papildu ērtībām tajos ietverts USB ports, ko var
izmantot otras mobilās ierīces uzlādēšanai, pat ja dokstacijā jau atrodas ierīce iPod/iPhone.
Pārsteidzoši bagātīga skaņa
• Bagātīga visaptverošu virzienu skaņa, kas piepilda guļamistabu
• 2 aktīvie skaļruņi un zemfrekvences skaņas kanāls nodrošina līdzsvarotu un bagātīgu skaņu
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus
Paredzēts jūsu guļamistabai
• Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju
• Elegants un kompakts dizains, iederas uz jebkura naktsgaldiņa
• Naktslampiņa ar maigu gaismu
• Automātiska laika vai datuma sinhronizēšana ar dokoto ierīci
Papildu pielāgojamība
• Uzlādējiet otru mobilo ierīci USB portā
• Bezmaksas programma ClockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

DS1400/12

Dokstacijas skaļruņi

ar Lightning savienotāju paredzēts iPod/iPhone, USB ports uzlādei, 6 W

Specifikācijas
iPhone saderība

• Saderīgs ar: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod saderība

• Saderīgs ar: iPod nano 7. paaudze, iPod touch 5.
paaudze

iPod/iPhone lietojumprogramma

• Lietojumprogrammas nosaukums: ClockStudio,
Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai
jaunāka versija
• 7000+ interneta radiostacijas
• Laika prognoze 5 dienām
• Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs,
digitālais displejs ar fona slaidrādi

Skaņa

Izceltie produkti
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Savienojamība

• USB ports: jebkuras mobilās ierīces lādēšanai

Lietošanas komforts

• Pulkstenis: Digitāls, 24/12 stundu rādījums
• Datums: MMDD/DDMM

Izmēri

• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 141 x 95 x
133 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 169 x 194 x 123 mm
• Produkta svars: 0,67 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,78 kg

Strāvas padeve

• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

• Izejas jauda: 6 W RMS

Atskaņojiet un uzlādējiet, izmantojot
Lightning

•

Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot
iPod/iPhone ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši
dokojiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētās
dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas arī ātri
uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav
jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.

Automātiska pulksteņa/datuma
sinhronizēšana

Dokstacija automātiski sinhronizē pulksteni vai
datumu ar dokstacijā ievietoto ierīci iPod vai iPhone.
Vienkārši nospiediet pogu, lai pārslēgtu pulksteņa vai
datuma rādījumu.

Otrai ierīcei paredzēts USB ports

Skaļrunī iebūvētais USB ports nodrošina papildu
ērtības, ļaujot uzlādēt otru mobilo ierīci pat tad, ja
dokstacijā jau ir ievietota ierīce iPod/iPhone.

Bezmaksas programma ClockStudio
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Bezmaksas programma papildina dokstacijas skaļruni
ar īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika
ziņas, pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona
tapeti. Izmantojot programmu ClockStudio, varat
klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā
pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un
jaunas funkcijas.

