
 

 

Philips
telakointikaiutin

DualDock
iPodille/iPhonelle/iPadille
USB-portti lataamiseen
8 W

DS1600
Toista musiikkia iPodista/

iPhonesta/iPadista
DS1600-telakointikaiutin toistaa musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi Philipsin 
DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Kaiutin toistaa äänet tarkkoina ja 
täyteläisinä, ja kätevän USB-portin avulla voit ladata samaan aikaan myös toista mobiililaitetta.

Yllättävän täyteläinen ääni
• Täyteläinen ääni kaikkiin suuntiin täyttää makuuhuoneen
• Kaksi aktiivikaiutinta ja bassoputki takaavat tasapainoisen, runsaan äänen
• Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Suunniteltu makuuhuoneeseen
• Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa
• Tyylikäs, kompakti muotoilu sopii kaikille yöpöydille
• Pehmeästi hehkuva yövalo
• Telakoidun laitteen automaattinen kellonajan ja päivämäärän synkronointi

Erittäin monipuolinen
• Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelilla
• Maksuton ClockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa



 Lataa ja toista DualDockissa

Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on 
varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-
liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa 
Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua 
varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan 
toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu 
käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä 
tahansa Apple-laitteesta.

USB-yhteys toiseen laitteeseen

Voit ladata toisen mobiililaitteen USB-portin kautta, 
vaikka iPod/iPhone on telakoitu.

Automaattinen kellonajan/päivämäärän 
synkronointi
Telakointiasema synkronoi kellon ja päivämäärän – 
vaihda näyttötila painikkeella – automaattisesti, kun 
iPod, iPhone tai iPad on telakoitu.

Maksuton ClockStudio-sovellus

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia 
ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa 
sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa 
suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. ClockStudion 
avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia 
kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia 
toimintoja tulossa pian.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
DS1600/12

Tekniset tiedot
iPad-yhteensopivuus
• Lightning-liitännällä: iPad mini, iPad ja Retina-näyttö
• 30-nastaisen liitännän kautta: iPad, iPad 2

iPhone-yhteensopivuus
• 30-nastaisen liitännän kautta: iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• Yhteensopiva: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-yhteensopivuus
• Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod 

touch, 5. sukupolvi
• 30-nastaisen liitännän kautta: iPod, iPod classic, 

iPod mini, iPod nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod 
nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod 
nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod 
nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. 
sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod touch, 2. sukupolvi, 
iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, 
Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi

iPod-/iPhone-/iPad-sovellus
• Sovelluksen nimi: ClockStudio, Maksuton lataus 

sovelluskaupasta
• Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

tai uudempi
• Yli 7 000 Internet-radioasemaa
• 5 päivän sääennuste
• Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö, 

digitaalinen näyttö ja diaesitys taustalla

Ääni
• Lähtöteho: 8 W RMS
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm)
• USB-portti: toisen mobiililaitteen lataamiseen

Käyttömukavuus
• Kello: Digitaalinen, 24/12 tunnin näyttö
• Päivämäärä: KKPP/PPKK

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 127 x 261 x 187 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 96 x 225 x 143 mm

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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