
 

 

Philips
dokstacijas skaļruņi

DualDock
paredzēti iPod/iPhone/iPad
USB ports uzlādei
8 W

DS1600
Skaņa, ko varat iegūt 

no iPod/iPhone/iPad
DS1600 dokstacijas skaļrunis atskaņo un uzlādē visas jūsu iPod/iPhone/iPad ierīces, 
izmantojot Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotājiem. Tas nodrošina 
pilnvērtīgu un piesātinātu skaņu, un tam ir USB ports, lai uzlādētu otru mobilo ierīci.

Pārsteidzoši bagātīga skaņa
• Bagātīga visaptverošu virzienu skaņa, kas piepilda guļamistabu
• 2 aktīvie skaļruņi un zemfrekvences skaņas kanāls nodrošina līdzsvarotu un bagātīgu skaņu
• Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Paredzēts jūsu guļamistabai
• DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)
• Elegants un kompakts dizains, iederas uz jebkura naktsgaldiņa
• Naktslampiņa ar maigu gaismu
• Automātiska laika vai datuma sinhronizēšana ar dokoto ierīci

Papildu pielāgojamība
• Uzlādējiet otru mobilo ierīci USB portā
• Bezmaksas programma ClockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus
• Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai



 DualDock uzlādēšanai un atskaņošanai

Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 30 
kontaktu savienotāju var uzlādēt un atskaņot jebkuru 
Apple ierīci. Tas ir radīts, lai apvienotu plānu dizainu 
un pārdomātu funkcionalitāti, varat pārslēgt 
savienotājus vienā acu mirklī. Baudiet savu iecienīto 
mūziku neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.

Otrai ierīcei paredzēts USB ports

Skaļrunī iebūvētais USB ports nodrošina papildu 
ērtības, ļaujot uzlādēt otru mobilo ierīci pat tad, ja 
dokstacijā jau ir ievietota ierīce iPod/iPhone.

Automātiska pulksteņa/datuma 
sinhronizēšana
Dokstacija automātiski sinhronizē pulksteni vai 
datumu ar dokstacijā ievietoto ierīci iPod/iPhone/
iPad. Vienkārši nospiediet pogu, lai pārslēgtu 
pulksteņa vai datuma rādījumu.

Bezmaksas programma ClockStudio

Bezmaksas programma papildina dokstacijas skaļruni 
ar īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika 
ziņas, pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona 
tapeti. Izmantojot programmu ClockStudio, varat 
klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā 
pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un 
jaunas funkcijas.

Audio ieeja

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši 
atskaņot audio saturu no portatīviem multivides 
atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina 
priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas 
lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, 
jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar 
audio sistēmu.
DS1600/12

Specifikācijas
iPad saderība
• izmantojot Lightning savienotāju: iPad Mini, iPad ar 

Retina displeju
• izmantojot 30 kontaktu savienotāju: iPad, iPad 2

iPhone saderība
• izmantojot 30 kontaktu savienotāju: iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• Saderīgs ar: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod saderība
• izmantojot Lightning savienotāju: iPod nano 7. 

paaudze, iPod touch 5. paaudze
• izmantojot 30 kontaktu savienotāju: iPod, iPod 

classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 
(1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano 
(3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano 
(5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, 
iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, iPod touch 
(2. paaudze), iPod touch (3. paaudze), iPod touch 
(4. paaudze), iPod ar krāsu displeju, iPod (5. 
paaudze)

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma
• Lietojumprogrammas nosaukums: ClockStudio, 

Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
• Saderība: no iOS 4.3 līdz iOS 10.3
• Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai 

jaunāka versija
• 7000+ interneta radiostacijas
• Laika prognoze 5 dienām
• Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs, 

digitālais displejs ar fona slaidrādi

Skaņa
• Izejas jauda: 8 W RMS
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Savienojamība
• Audio ieeja (3,5 mm)
• USB ports: otras mobilās ierīces uzlādei

Lietošanas komforts
• Pulkstenis: Digitāls, 24/12 stundu rādījums
• Datums: MMDD/DDMM

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 127 x 261 x 187 mm
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 96 x 225 x 

143 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•

Izlaides datums  
2017-12-28

Versija: 7.0.6

12 NC: 8670 001 01167
EAN: 08 71258 16811 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com

Izceltie produkti
dokstacijas skaļruņi
DualDock paredzēti iPod/iPhone/iPad, USB ports uzlādei, 8 W

http://www.philips.com

