
 

 

Philips
dockningshögtalare

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
USB-port för laddning
6 W

DS1400
Ljud som passar ditt hem

DS1400-dockningshögtalarna är kompatibla med iPhone 5 och de senaste iPod-
enheterna via Lightning-kontakten och ger enastående ljud. De har en USB-port där du 
kan ladda ytterligare en mobil enhet, även när din iPod/iPhone är dockad.

Överraskande fylligt ljud
• Fylligt flerriktat ljud som fyller sovrummet
• 2 aktiva element och baskanal för balanserat, fylligt ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Designad för sovrummet
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
• Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord
• Nattlampa med mjukt ljus
• Automatisk synkronisering av tid och datum när enheten är dockad

Avancerad mångsidighet
• Ladda en andra mobil enhet via USB-porten
• Kostnadsfri ClockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/
iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den 
bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda 
låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten 
medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa 
dig för att batteriet ska laddas ur.

Automatisk synkronisering av klocka 
och datum

Dockningsstationen synkroniserar automatiskt 
klocka och datum med din iPod eller iPhone när 
enheten är dockad. Tryck på respektive knapp för att 
växla mellan klock- och datumvisning.

USB för en andra enhet

För extra bekvämlighet har högtalaren också en 
USB-port så att du kan ladda en till mobil enhet även 
när din iPod/iPhone är dockad.

Kostnadsfri ClockStudio-app

Med den kostnadsfria appen får du en mängd 
exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. 
Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina 
favoritbilder som bakgrund. Med ClockStudio kan du 
också lyssna på tusentals internationella 
webbradiokanaler. Mer uppdateringar om typer av 
skal och nya funktioner är på väg.
DS1400/12

Funktioner
• Uteffekt: 6 W RMS
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch

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

från App Store
• Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller senare
• 7000+ webbradiokanaler
• 5-dagars väderprognos
• Klocka: analogt teckenfönster, digitalt 

teckenfönster, digitalt teckenfönster med 
bildspelsbakgrund

Ljud

• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar
• USB-port: för att ladda mobila enheter

Bekvämlighet
• Klocka: Digital, 24-/12-timmarsvisning
• Datum: MMDD/DDMM

Mått
• Produktmått (B x D x H): 141 x 95 x 133 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 169 x 194 x 

123 mm
• Produktvikt: 0,67 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,78 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
•
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