
 

 

Philips
speaker docking

dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
Port USB untuk pengisian daya
6W

DS1400
Suara yang cocok dengan 

rumah Anda
Kompatibel dengan iPhone5 dan iPod terbaru via konektor Lightning, speaker docking DS1400 
menghadirkan suara hebat bagi Anda. Untuk keserbagunaan tambahan, alat ini memiliki port USB 
untuk pengisian daya perangkat seluler kedua, bahkan ketika iPod/iPhone sedang docking.

Suara yang kaya dan mengejutkan
• Suara omnidireksional yang kaya untuk menyemarakkan kamar tidur Anda
• 2 Driver aktif dan pipa bass untuk suara kaya dan seimbang
• Teknologi pelindung untuk memblokir gangguan telepon seluler

Dirancang untuk kamar tidur Anda
• Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning
• Desain elegan dan ringkas untuk pemasangan di meja samping tempat tidur
• Lampu malam dengan cahaya lembut
• Sinkronisasi otomatis waktu atau tanggal saat docking

Sangat serbaguna
• Isi daya perangkat seluler kedua via port USB
• Aplikasi ClockStudio gratis untuk radio Internet & fitur keren lainnya



 Putar dan isi daya via Lightning

Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/
iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan 
perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu 
pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan 
diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu 
khawatir kehabisan daya.

Sinkronisasi tanggal/jam otomatis

Docking station secara otomatis menyinkronkan jam 
atau tanggal dengan iPod atau iPhone Anda saat 
sedang docking. Cukup tekan tombol untuk beralih 
antara tampilan jam atau tanggal.

USB untuk perangkat kedua

Untuk menambahkan kenyamanan, speaker ini juga 
memiliki port USB untuk pengisian daya perangkat 
seluler kedua bahkan saat iPod/iPhone sedang 
docking.

Aplikasi ClockStudio gratis

Aplikasi gratis menambahkan beragam fitur keren 
eksklusif ke speaker docking. Anda dapat memeriksa 
cuaca, melihat waktu, dan menggunakan gambar 
favorit sebagai gambar layar. ClockStudio juga 
memungkinkan Anda mendengarkan ribuan stasiun 
radio Internet dari seluruh dunia. Lebih banyak 
pembaruan pada gaya kulit dan fungsi baru akan 
segera diperkenalkan.
DS1400/98

Kelebihan Utama
• Daya output: 6 W RMS •
Kompatibilitas iPhone
• Kompatibel dengan: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 

Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilitas iPod
• Kompatibel dengan: iPod touch generasi ketujuh, 

iPod touch generasi kelima

Aplikasi iPod/iPhone
• Nama aplikasi: ClockStudio, Unduh gratis dari App 

store
• Kesesuaian: IPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 atau 

di atasnya
• 7000+ stasiun radio Internet
• Ramalan cuaca 5 hari
• Jam: tampilan analog, tampilan digital, tampilan 

digital dengan latar belakang tampilan slide

Suara

• Sistem suara: stereo
• Kontrol volume: naik/turun

Konektivitas
• Port USB: untuk mengisi daya perangkat seluler apa 

pun

Nyaman
• Jam: Digital, Tampilan jam 24/12
• Tanggal: BBHH/HHBB

Dimensi
• Dimensi produk (PxLxT): 141 x 95 x 133 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 169 x 194 x 123 mm
• Berat produk: 0,67 kg
• Berat termasuk Kemasan: 0,78 kg

Daya
• Catu daya: 100 - 240V AC, 50/60Hz
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