
 

 

„Philips“
garsiakalbių sistema

„DualDock“
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
8W

DS1600
Garsas, kuris užpildo jūsų namus 

iš „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“
DS1600 garsiakalbių sistema atkuria muziką, o naudodami „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 

kontaktų jungtimi galėsite įkrauti visus savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ įrenginius. Sistema atkuria stiprų 

ir sodrų garsą, o daugiau patogumo suteikia USB prievadas, kuriuo galima įkrauti antrą mobilųjį įrenginį.

Stebėtinai sodrus garsas
• Sodrus universalus garsas pripildys jūsų kambarį
• 2 aktyvūs difuzoriai ir žemųjų dažnių vamzdis perteikia subalansuotą, sodrų garsą
• Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Sukurtas jūsų miegamajam
• „DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti „Apple“ įrenginius (Lightning ir 30 kontaktų)
• Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko
• Švelni naktinė šviesa
• Automatinis laiko ar datos sinchronizavimas prijungus

Modernus universalumas
• Įkraukite antrą mobilųjį prietaisą per USB jungtį
• Nemokama „ClockStudio“ programa – galite naudotis interneto radiju ir kitomis šauniomis 

funkcijomis
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių



 „DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti

Pažangi „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 
kontaktų jungtimi gali įkrauti ir atkurti bet kurį 
„Apple“ įrenginį. Glotnus stilius ir paprastas 
funkcionalumas bei galimybė perjungti akimirksniu. 
Mėgaukitės mėgstamomis melodijomis nesvarbu kurį 
„Apple“ įrenginį naudotumėte.

USB antram įrenginiui

Papildomo patogumo šiam garsiakalbiui suteikia USB 
prievadas, skirtas antram mobiliajam įrenginiu įkrauti, 
net kai yra prijungtas „iPod“ / „iPhone“.

Automatinis laiko / datos 
sinchronizavimas
Prijungimo stotelė automatiškai sinchronizuoja laiką 
arba datą su „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“, kai jis 
prijungtas. Tiesiog paspauskite mygtuką, kad 
perjungtumėte iš laikrodžio į datos rodinį.

Nemokama „ClockStudio“ programa

Nemokama programa suteiks daugybę šaunių 
funkcijų jūsų garsiakalbių sistemai. Galite tikrinti 
orus, pasakyti laiką ir net naudoti mėgstamą 
nuotrauką kaip užsklandą. Be to, naudodami 
„ClockStudio“ galėsite klausytis tūkstančių interneto 
radijo stočių iš viso pasaulio. Netrukus bus išleista 
daugiau naujų apipavidalinimų ir funkcijų.

Garso įvestis

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką 
iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes 
visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 
grotuvą prie garso sistemos.
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Specifikacijos
„iPad“ suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPad mini“, „iPad“ su 

„Retina“ ekranu
• naudojant 30 kontaktų: „iPad“, „iPad 2“

„iPhone” suderinamumas
• naudojant 30 kontaktų: „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S
• Suderinama su: „iPhone 5“, „iPhone 6“, „iPhone 6 

plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone SE”

„iPod“ suderinamumas
• per „Lightning“ jungtį: „iPod nano“ (7-oji karta), 

„iPod Touch“ (5-oji karta)
• naudojant 30 kontaktų: „iPod“, „iPod Classic“, 

„iPod mini”, „iPod nano“, „iPod nano” (1-oji karta), 
„iPod nano” (2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), 
„iPod nano” (4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), 
„iPod nano” (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod 
touch” (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod touch” (2-oji 
karta), „iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-
oji karta), „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod” (5-oji 
karta)

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa
• Programos pavadinimas: „ClockStudio“, 

Nemokamas siuntimasis iš „App store“
• Suderinamumas: „iOS 4.3“–„iOS 10.3“
• Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ 

iOS 4.3 arba naujesnės versijos
• Daugiau nei 7000 interneto radijo stočių
• 5 dienų orų prognozė
• Laikrodis: analoginis rodymas, skaitmeninis 

rodymas, skaitmeninis rodymas su skaidrių 
demonstracija fone

Garsas
• Išvesties galia: 8 W RMS
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Prijungimo galimybė
• Garso įvestis (3,5 mm)
• USB jungtis: antrajam mobiliajam įrenginiui įkrauti

Patogumas
• Laikrodis: Skaitmeninis, 24 / 12 val. ekranas
• Data: MMDD / DDMM

Matmenys
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 127 x 261 x 187 

mm
• Gaminio matmenys (P x A x G): 96 x 225 x 143 

mm mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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