
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
USB port na nabíjanie
6W

DS1400
Zvuk, ktorý vášmu 

domovu pristane
Reproduktor s dokovacou stanicou DS1400 poskytuje skvelý zvuk a je kompatibilný s telefónom 

iPhone 5 a najnovšími modelmi prehrávačov iPod s konektorom Lightning. Aby bol ešte všestrannejší, 

obsahuje aj port USB na nabíjanie druhého mobilného zariadenia, a to dokonca aj vtedy, keď je váš Pod/

iPhone v doku.

Prekvapivo bohatý zvuk
• Bohatý všesmerový zvuk, ktorý naplní vašu spálňu
• 2 aktívne budiče a basový otvor pre vyvážený a bohatý zvuk
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Navrhnutý pre vašu spálňu
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
• Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík
• Nočné svetlo s jemnou žiarou
• Automatická synchronizácia času a dátumu pri vložení do doku

Rozšírená všestrannosť
• Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez port USB
• Bezplatná aplikácia ClockStudio – internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie



 Prehrávanie a nabíjanie cez konektor 
Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas 
nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového 
konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo 
do dokovacej stanice na reproduktore a môžete 
prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým 
zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo 
nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o 
kapacitu batérie.

Automatická synchronizácia času a 
dátumu

Po vložení do doku táto dokovacia stanica 
automaticky zosynchronizuje hodiny a dátum so 
zariadením iPod alebo iPhone. Stačí stlačiť tlačidlo a 
prepnúť zobrazenie hodín alebo dátumu.

Konektor USB pre druhé zariadenie

Súčasťou reproduktora je aj praktický port USB, 
pomocou ktorého môžete nabíjať druhé mobilné 
zariadenie, aj kým je v doku pripojený iPod/iPhone.

Bezplatná aplikácia ClockStudio

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho 
reproduktora s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť 
informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje 
obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia 
ClockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého sveta. 
Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie 
pravidelne rozširujeme.
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Technické údaje
Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

5. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone
• Názov aplikácie: ClockStudio, Bezplatné prevzatie 

z obchodu App Store
• Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad so 

systémom iOS 4.3 alebo novším
• Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: 

áno
• 5-dňová predpoveď počasia: áno
• Hodiny: analógové, digitálne, digitálne s 

prezentáciou v pozadí

Zvuk
• Výstupný výkon: 6 W RMS
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Pripojiteľnosť
• Port USB: na nabíjanie akéhokoľvek mobilného 

zariadenia

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: Digitálny, 24/12 hodinové zobrazenie
• Dátum: MMDD/DDMM

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 141 x 95 x 133 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 169 x 194 x 123 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,67 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,78 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•

Dátum vydania  
2016-07-05

Verzia: 4.0.3

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

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Hlavné prvky
Reproduktor s dokovacou stanicou
s konektorom Lightning pre iPod/iPhone, USB port na nabíjanie, 6W
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