Philips
docking-luidspreker

DualDock
voor iPod/iPhone/iPad
USB-aansluiting voor opladen
8W

DS1600

Thuis optimaal geluid vanaf
uw iPod/iPhone/iPad
De DS1600 docking-luidspreker speelt uw iPod/iPhone/iPad af en laadt deze op met Philips DualDock
middels Lightning- en 30-pins aansluitingen. Naast vol en rijk geluid biedt de docking-luidspreker u extra
veelzijdigheid met een USB-poort voor het opladen van een tweede mobiele apparaat.
Verrassend rijk geluid
• Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer
• 2 Active-drivers en baspijp voor evenwichtig en rijk geluid
• Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
Ontworpen voor uw slaapkamer
• DualDock voor het opladen en afspelen van Apple-apparaten (Lightning en 30-pins)
• Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past
• Nachtlampje met zachte gloed
• Automatische synchronisatie van tijd of datum bij plaatsing op het dockingstation
Geavanceerde veelzijdigheid
• Laad uw tweede mobiele apparaat op via USB
• Gratis ClockStudio-app voor internetradio en andere coole functies
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

DS1600/12

docking-luidspreker

DualDock voor iPod/iPhone/iPad, USB-aansluiting voor opladen, 8 W

Kenmerken
DualDock voor opladen en afspelen

Specificaties
Gratis ClockStudio-app

iPad-compatibiliteit

• via Lightning-aansluiting: iPad mini, iPad met Retinascherm
• via 30-pins aansluiting: iPad, iPad 2

Compatibiliteit iPhone

• via 30-pins aansluiting: iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S
• Compatibel met: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibiliteit iPod
De innovatieve Philips DualDock met Lightningaansluiting en 30-pins aansluiting kan elk Appleapparaat opladen en afspelen. De DualDock
combineert elegante styling met moeiteloze
bediening: u kunt binnen een oogwenk tussen beide
aansluitingen wisselen. Geniet van uw favoriete
muziek, ongeacht welk Apple-apparaat u wilt
gebruiken.

USB voor tweede apparaat

De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole
functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het
weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete
foto's als achtergrond gebruiken. Met ClockStudio
kunt u ook luisteren naar duizenden
internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen
meer updates voor thema's en nieuwe functies.

Audio-ingang

• via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie,
iPod touch 5e generatie
• via 30-pins aansluiting: iPod, iPod classic, iPod Mini,
iPod Nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie 8/
16/32 GB, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e
generatie, iPod touch 4e generatie, iPod met
kleurendisplay, iPod 5e generatie

iPod/iPhone/iPad-app

• Naam app: ClockStudio, Gratis downloaden vanaf
App Store
• Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of
hoger
• Meer dan 7000 internetradiozenders
• Weersverwachting voor 5 dagen
• Klok: analoog scherm, digitaal scherm, digitaal
scherm met een bewegende achtergrond

Voor extra gebruiksgemak heeft deze luidspreker
ook een USB-poort voor het opladen van een
tweede mobiel apparaat, zelfs wanneer uw iPod/
iPhone in het dock is geplaatst.

Automatische klok/datumsynchronisatie
Dockstation synchroniseert automatisch de klok of
datum met uw iPod/iPhone/iPad bij plaatsing op het
docking station. Druk gewoon op een knop om
tussen klok- of datumweergave te schakelen.

Met de audio-in-connectiviteit kunt u
muziekbestanden direct vanaf draagbare
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw
favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die
het audiosysteem levert. De audio-ingang is
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te
sluiten.

Geluid

• Uitgangsvermogen: 8 W RMS
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Connectiviteit

• Audio-ingang (3,5 mm)
• USB-poort: voor het opladen van een tweede
mobiele apparaat

Comfort

• Klok: Digitaal, 24/12-uurs weergave
• Datum: MMDD / DDMM

Afmetingen

• Afmetingen verpakking (b x d x h): 127 x 261 x 187
mm
• Productafmetingen (b x d x h): 96 x 225 x 143 mm

Vermogen

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