
 

 

Philips
dockinghøjttaler

DualDock
til iPod/iPhone/iPad
USB-port til opladning
8 W

DS1600
Lyd der passer til dit hjem 

for iPod/iPhone/iPad
Dockinghøjttaleren DS1600 afspiller og oplader din iPod/iPhone/iPad via Philips DualDock 
med Lightning-stik og 30-bens stik. Den giver dig en fyldig og stor lyd og er udstyret med en 
USB-port til opladning af en ekstra mobil enhed, der giver større alsidighed.

Overraskende fyldig lyd
• Fyldig rundstrålende lyd, der fylder dit soveværelse
• 2 aktive drivere og basrør til en afbalanceret, fyldig lyd
• Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Designet til dit soveværelse
• DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)
• Elegant og kompakt design, der passer til natbordet
• Natlys med blødt skær
• Automatisk synkronisering af tid eller dato ved docking

Avanceret alsidighed
• Oplad en ekstra mobil enhed via USB-port
• Gratis ClockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner
• Lydindgang til bærbar musikafspilning



 DualDock til opladning og afspilning

Den innovative Philips DualDock med Lightning og 
30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-
enhed. Den er skabt til at blande elegant design med 
nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem 
stikkene. Nyd dine yndlingssange, uanset hvilken 
Apple-enhed du ønsker at bruge.

USB til en ekstra enhed

Som en praktisk funktion har højttaleren også en 
USB-port til opladning af en ekstra mobil enhed, selv 
når din iPod/iPhone er docket.

Automatisk synkronisering af tid/dato
Dockingstationen synkroniserer automatisk 
klokkeslættet eller datoen med din iPod/iPhone/iPad, 
når den er docket. Du skal bare trykke på en knap 
for at skifte mellem ur eller datovisning.

Gratis ClockStudio-app

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte 
funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se 
vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine 
foretrukne billeder som baggrund. ClockStudio giver 
også mulighed for at lytte til tusindvis af 
internetradiostationer fra hele verden. Der er flere 
opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Lydindgang

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte 
afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde 
din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne 
lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da 
det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din 
bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
DS1600/12

Specifikationer
iPad-kompatibilitet
• via Lightning-stik: iPad mini, iPad med Retina-

skærm
• via 30-bensstik: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet
• via 30-bensstik: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod 

touch 5. generation
• via 30-bensstik: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod 

Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. 
generation, iPod touch, iPod touch 2. gen 8/16/32 
GB, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. 
generation, iPod touch 4. generation, iPod med 
farvedisplay, iPod 5. generation

iPod/iPhone/iPad-app
• Programnavn: ClockStudio, Gratis download fra 

App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller nyere
• Mere end 7000 internetradiostationer
• 5 dages vejrudsigt
• Ur: analogt display, digitalt display, digitalt display 

med diasshow-baggrund

Lyd
• Udgangseffekt: 8 W RMS
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: op/ned

Tilslutningsmuligheder
• Lydindgang (3,5 mm)
• USB-port: til opladning af en ekstra mobil enhed

Komfort
• Ur: Digital, 24/12 timers visning
• Dato: MMDD/DDMM

Mål
• Emballagemål (B x D x H): 127 x 261 x 187 mm
• Produktmål (B × D × H): 96 x 225 x 143 mm

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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