
 

 

Philips
тонколона за поставяне

DualDock
за iPod/iPhone/iPad
USB порт за зареждане
8 W

DS1600
Звук, който подхожда на вашия 

дом – за iPod/iPhone/iPad
Тонколоната за поставяне DS1600 възпроизвежда и зарежда всички ваши iPod/iPhone/iPad 

устройства с Philips DualDock чрез съединителите Lightning и 30-пиновите съединители. Тя ви 

осигурява плътен и богат звук и разполага с USB порт за зареждане на второ мобилно 

устройство за допълнително разнообразие.

Изненадващо богат звук
• Богат многопосочен звук, който изпълва спалнята ви
• 2 активни мембрани и тръба за басите за балансиран, богат звук
• Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Проектирани за вашата спалня
• DualDock за зареждане и възпроизвеждане от Apple устройства (Lightning и 30-щифтов)
• Елегантна и компактна конструкция, която се побира на всяка нощна масичка
• Нощна светлина с мек блясък
• Автоматична синхронизация на часа или датата при поставяне

Авангардна универсалност
• Зареждане на второ мобилно устройство през USB порта
• Безплатно приложение ClockStudio за интернет радио и други чудесни функции
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства



 DualDock за зареждане и 
възпроизвеждане

Иновативната Philips DualDock с Lightning и 30-
щифтов съединител може да зарежда и 
възпроизвежда от всяко устройство Apple. 
Създадена да съчетава шикозен стил с 
безпроблемна функционалност, тя ви позволява 
да превключвате между съединителите на 
момента. Наслаждавайте се на любимите си 
мелодии независимо от това, кое устройство на 
Apple искате да използвате.

USB порт за второ устройство

За допълнително удобство, тази тонколона има и 
USB порт за зареждане на второ мобилно 
устройство, дори когато сте поставили вашия 
iPod/iPhone.

Автоматична синхронизация на часа/
датата
Докинг станцията автоматично синхронизира 
часа или датата с вашия iPod/iPhone/iPad, когато 
го поставите. Просто натиснете бутона за 

превключване между показването на час или 
дата.

Безплатно приложение ClockStudio

Това безплатно приложение предлага множество 
изключителни, чудесни функции за вашата 
тонколона за поставяне. Можете да проверите 
прогнозата за времето, да видите часа и дори да 
използвате любимите си изображения като тапет. 
Освен това, ClockStudio позволява да слушате 
хиляди интернет радиостанции от цял свят. А 
скоро ще има още нови функции и стилове кожи.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си музика с 
превъзходно качество на звука от аудио 
системата, Аудио входът е и изключително 
удобен, защото всичко, което трябва да 
направите, е да включите портативния си MP3 
плейър в аудио системата.
DS1600/12

Спецификации
Съвместимост с iPad
• чрез съединителя Lightning: iPad mini, iPad с 

Retina дисплей
• чрез 30-щифтов съединител: iPad, iPad 2

Съвместимост с iPhone
• чрез 30-щифтов съединител: iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• Съвместим с: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Съвместимост с iPod
• чрез съединителя Lightning: iPod nano 7-мо 
поколение, iPod touch 5-то поколение

• чрез 30-щифтов съединител: iPod, iPod classic, 
iPod mini, iPod Nano, iPod nano 1-во поколение, 
iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то 
поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 
5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod 
touch, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, 
iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то 
поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod с 
цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Приложение за iPod/iPhone/iPad
• Име на приложението: ClockStudio, Безплатно 
изтегляне от магазина за приложения

• Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3
• Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или по-нов

• 7000+ интернет радиостанции
• 5-дневна прогноза за времето
• Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей, 
цифров дисплей със слайдшоу като фон

Звук
• Изходна мощност: 8 W RMS
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Възможности за свързване
• Аудио вход (3,5 мм)
• USB порт: за зареждане на второ мобилно 
устройство

Комфорт
• Часовник: Цифров, Показване на часа 24/12
• Дата: ММДД/ДДММ

Размери
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 127 x 261 x 

187 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 96 x 225 x 

143 мм

Захранване
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
•
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