Philips
ηχείο σύνδεσης

DualDock
για iPod/iPhone/iPad
Θύρα USB για φόρτιση
8W

DS1600

Ήχος που γεμίζει το σπίτι σας,
για iPod/iPhone/iPad
Το ηχείο σύνδεσης DS1600 παίζει μουσική και φορτίζει όλα τα iPod/iPhone/iPad με Philips
DualDock μέσω των υποδοχών Lightning και 30 ακίδων. Προσφέρει πλούσιο και πλήρη ήχο, ενώ
διαθέτει και μια θύρα USB για να φορτίζετε και δεύτερη φορητή συσκευή. Απόλυτη ευελιξία!
Εντυπωσιακά ισχυρός ήχος
• Πλούσιος ήχος πολλών κατευθύνσεων που πλημμυρίζει την κρεβατοκάμαρά σας
• 2 ενεργοί οδηγοί ηχείων και οδηγός μπάσων για ισορροπημένο, πλούσιο ήχο
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα
Σχεδιασμένο για την κρεβατοκάμαρά σας
• DualDock για φόρτιση και αναπαραγωγή συσκευών Apple (μέσω των υποδοχών Lightning
και 30 ακίδων)
• Μικρή και κομψή σχεδίαση, ώστε να ταιριάζει σε κάθε κομοδίνο
• Νυχτερινή απαλή λάμψη
• Αυτόματος συγχρονισμός ώρας ή ημερομηνίας όταν είναι συνδεδεμένο
Προηγμένη ευελιξία
• Φόρτιση δεύτερης φορητής συσκευής μέσω θύρας USB
• Δωρεάν εφαρμογή ClockStudio για διαδικτυακό ραδιόφωνο και άλλες εκπληκτικές
δυνατότητες
• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

DS1600/12

ηχείο σύνδεσης

DualDock για iPod/iPhone/iPad, Θύρα USB για φόρτιση, 8 W

Χαρακτηριστικά
DualDock για φόρτιση και
αναπαραγωγή

Προδιαγραφές
Δωρεάν εφαρμογή ClockStudio

Συμβατότητα με

• μέσω υποδοχής Lightning: iPad mini, iPad με
οθόνη Retina
• μέσω υποδοχής 30 ακίδων: iPad, iPad 2

Συμβατότητα με iPhone

• μέσω υποδοχής 30 ακίδων: iPhone 3G, iPhone
3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• Συμβατότητα με: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6
plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Συμβατότητα με iPod
Το πρωτοποριακό Philips DualDock με υποδοχή
Lightning και 30 ακίδων μπορεί να φορτίσει και να
τροφοδοτήσει οποιαδήποτε συσκευή Apple. Χάρη
στη σχεδίασή του που συνδυάζει το κομψό στυλ
με τη λειτουργικότητα, μπορείτε να κάνετε
εναλλαγή μεταξύ των υποδοχών απίστευτα
γρήγορα. Απολαύστε τις αγαπημένες σας
μελωδίες ανεξάρτητα από το ποια συσκευή Apple
θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

USB για δεύτερη συσκευή

Η δωρεάν εφαρμογή φέρνει στο ηχείο σύνδεσης
μια σειρά εκπληκτικών, αποκλειστικών
δυνατοτήτων, που σας επιτρέπουν να
ενημερώνεστε για τον καιρό, να βλέπετε την ώρα,
ακόμα και να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας
εικόνες ως φόντο. Με το ClockStudio μπορείτε
επίσης να απολαμβάνετε χιλιάδες διαδικτυακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον
κόσμο. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εδώ,
καθώς αναμένονται πολλές ενημερώσεις skin,
καθώς και νέες λειτουργίες.

Είσοδος ήχου

• μέσω υποδοχής Lightning: iPod nano 7ης γενιάς,
iPod touch 5ης γενιάς
• μέσω υποδοχής 30 ακίδων: Έλεγχος
ταυτότητας, iPod classic, iPod mini, iPod nano,
iPod nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod
nano 3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano
5ης γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod
touch 2ης γενιάς 8/16/32GB, iPod touch 2ης
γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod touch 4ης
γενιάς, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad

• Όνομα εφαρμογής: ClockStudio, Δωρεάν λήψη
από το κατάστημα εφαρμογών
• Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3
ή μεταγενέστερης έκδοσης
• 7000+ διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
• 5μερη πρόβλεψη καιρού
• Ρολόι: αναλογική οθόνη, ψηφιακή οθόνη,
ψηφιακή οθόνη με φόντο προβολής
παρουσίασης

Ήχος
Για μεγαλύτερη ευκολία, το ηχείο διαθέτει θύρα
USB ώστε να φορτίζετε και δεύτερη φορητή
συσκευή, ακόμα κι όταν είναι συνδεδεμένο το
iPod/iPhone.

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού/
ημερομηνίας

Η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι
ή την ημερομηνία με το iPod/iPhone/iPad, όταν είναι
συνδεδεμένη. Απλώς πατήστε ένα κουμπί, για να
μεταβείτε στην προβολή ρολογιού ή ημερομηνίας.

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή
αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά
media player. Εκτός από το γεγονός ότι
απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην
ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το
ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης
εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

• Ισχύς: 8W RMS
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Συνδεσιμότητα

• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• Θύρα USB: για φόρτιση δεύτερης φορητής
συσκευής

Άνεση

• Ρολόι: Ψηφιακά, εμφάνιση 24/12 ωρών
• Ημ/νία: ΜΜΗΗ/ΗΗΜΜ

Διαστάσεις

• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 127 x 261 x
187 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 96 x 225 x
143 χιλ.

Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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