
 

 

Philips
dokkimisega kõlar

DualDock
iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
USB-port laadimiseks
8 W

DS1600
Heli, mis sobib teie koju - loodud 

iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks
DS1600 dokkimisega kõlar mängib ja laeb kõiki teie iPode/iPhone'e/iPade Philipsi 
DualDocki abil Lightning- ja 30pin-pistikute kaudu. See pakub täielikku ja rikkalikku heli 
ning mitmekülgsust lisab USB-port teise mobiilse seadme laadimiseks.

Üllatavalt rikkalik heli
• Külluslik ringsuunaline heli täidab teie magamistoa
• 2 Active draiverit ja bassitoru tasakaalustatud külluslikuks heliks
• Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

Magamistoa jaoks loodud
• DualDock Apple'i seadmete laadimiseks ja sisu mängimiseks (Lightning ja 30-pin)
• Elegantne ja kompaktne disain sobib igale voodiäärsele lauale
• Nõrgalt kumav öövalgustus
• Automaatne kellaaja või kuupäeva sünkroonimine dokkimisel

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet
• Tasuta ClockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks



 DualDock laadimiseks ja mängimiseks

Philipsi uuenduslik DualDock Lightning- ja 30-
viigulise ühendusega suudab laadida kõiki Apple'i 
seadeid ja mängida nende sisu. Et eesmärgiks oli 
ühendada stiilne välimus ja hõlpsalt kasutatavad 
funktsioonid, saate hetkega ühelt ühenduselt teisele 
üle minna. Nautige oma lemmikviise, olenemata 
sellest, millist Apple'i seadet soovite kasutada.

USB teisele seadmele

Lisatud mugavuseks uhkeldab see kõlar USB-
liidesega teise mobiilse seadme laadimiseks isegi ajal, 
kui teie iPod/iPhone on dokitud.

Automaatne kella/kuupäeva 
sünkroonimine
Dokkimisjaam sünkroonib automaatselt kellaaja või 
kuupäeva teie iPodi/iPhone'i/iPadiga, kui see on 
dokitud. LIhtsalt vajutage nuppu, et vahetada kella ja 
kuupäeva kuva vahel.

Tasuta ClockStudio rakendus

Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure 
hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate 
kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma 
lemmikpilte tapeedina. ClockStudio lubab teil ka 
kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu 
maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi 
välimuse stiile ja funktsioone.

Helisisend

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse 
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale 
võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi 
suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka 
äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid 
ühendama kaasaskantava MP3-mängija 
helisüsteemiga.
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Spetsifikatsioon
Ühilduvus iPadiga
• Lightning-ühenduse kaudu: iPad mini, iPad Retina 

ekraaniga
• 30-pin-pistiku abil: iPad, iPad 2

Ühilduvus iPhone'iga
• 30-pin-pistiku abil: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S
• Ühilduv seadmetega: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 

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

Ühilduvus iPodiga
• Lightning-ühenduse kaudu: iPod nano 7. põlvkond, 

iPod touch 5. põlvkond
• 30-pin-pistiku abil: iPod, iPod classic, iPod mini, 

iPod nano, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. 
põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. 
põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. 
põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond, 8/
16/32 GB), iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. 
põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), 
Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus
• Rakenduse nimi: ClockStudio, Tasuta allalaadimine 

App store'ist
• Ühilduvus: iOS 4.3 kuni iOS 10.3
• Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või 

uuem
• Üle 7000 Interneti-raadiojaama
• 5-päevane ilmateade
• Kell: analoogkuva, digitaalkuva, digitaalkuva 

slaidiseansi taustaga

Heli
• Väljundvõimsus: 8 W RMS
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla

Ühenduvus
• Helisisend (3,5 mm)
• USB-liides: teise mobiilse seadme laadimiseks

Mugavus
• Kell: Digitaalne, 24/12 tunni kuva
• Kuupäev: MMDD/DDMM

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 127 x 261 x 187 mm
• Toote mõõtmed (L x S x K): 96 x 225 x 143 mm

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
•
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