
 

 

Philips
głośnik ze stacją dokującą

DualDock
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Port USB do ładowania
8 W

DS1600
Muzyka z urządzeń iPod/iPhone/iPad 

rozbrzmiewająca w całym domu
Dzięki Philips DualDock głośnik ze stacją dokującą DS1600 umożliwia odtwarzanie zawartości urządzeń 

iPod/iPhone/iPad oraz ich ładowanie za pośrednictwem złącza Lightning i złącza 30-stykowego. 

Urządzenie oferuje bogaty, pełny dźwięk i jest wyposażone w port USB umożliwiający ładowanie 

drugiego urządzenia przenośnego, co stanowi o jego uniwersalności.

Zadziwiająco bogaty dźwięk
• Bogaty przestrzenny dźwięk wypełniający cały pokój
• 2 aktywne przetworniki i tuba basowa zapewniające zrównoważony, bogaty dźwięk
• Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Produkt zaprojektowany z myślą o Twojej sypialni
• DualDock do ładowania urządzeń firmy Apple i odtwarzania z nich muzyki (złącze Lightning i 

złącze 30-stykowe)
• Elegancka i zwarta budowa umożliwiająca ustawienie nawet na stoliku nocnym
• Delikatny blask lampki
• Automatyczna synchronizacja zegara/daty po zadokowaniu

Zaawansowana wszechstronność
• Możliwość doładowania drugiego urządzenia przenośnego za pomocą złącza USB
• Bezpłatna aplikacja ClockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne 

funkcje



 DualDock do ładowania i odtwarzania

Innowacyjna stacja dokująca Philips DualDock ze 
złączami Lightning i 30-stykowym może ładować i 
obsługiwać dowolne urządzenie Apple. Stanowi 
połączenie eleganckiej stylistyki, wygody i 
funkcjonalności oraz umożliwia szybkie wybranie 
jednego z dwóch złączy. Słuchaj ulubionych utworów 
bez względu na typ urządzenia Apple.

Złącze USB dla drugiego urządzenia

Dla większej wygody ten głośnik jest również 
wyposażony w złącze USB, które umożliwia 
ładowanie drugiego urządzenia przenośnego, nawet 
kiedy urządzenie iPod/iPhone jest zadokowane.

Automatyczna synchronizacja zegara/
daty
Zegar i data w głośniku ze stacją dokującą są 
automatycznie synchronizowane z urządzeniem 
iPod/iPhone/iPad po jego zadokowaniu. Aby wybrać 

tryb wyświetlania zegara lub daty, wystarczy nacisnąć 
przycisk.

Bezpłatna aplikacja ClockStudio

Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika 
ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, 
atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka 
będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić 
ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja ClockStudio 
umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych 
stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne 
będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

Wejście audio

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle 
wygodne — wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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Dane techniczne
Zgodność z urządzeniem iPad
• za pośrednictwem złącza Lightning: iPad mini, iPad 

z wyświetlaczem Retina
• za pośrednictwem złącza 30-stykowego: iPad, iPad 
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Zgodność z telefonami iPhone
• za pośrednictwem złącza 30-stykowego: iPhone 

3G, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S
• Zgodność z: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• za pośrednictwem złącza Lightning: iPod nano 7. 

generacji, iPod touch 5. generacji
• za pośrednictwem złącza 30-stykowego: iPod, iPod 

classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generacji, 
iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod 
nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 
6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji 8/
16/32 GB, iPod touch 2. generacji, iPod touch 3. 
generacji, iPod touch 4. generacji, iPod z 
kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Aplikacja iPod/iPhone/iPad
• Nazwa aplikacji: ClockStudio, Możliwość 

darmowego pobrania z serwisu App store
• Zgodność: Od iOS 4.3 do iOS 10.3
• Zgodność: iPod touch, iPhone, iPad z systemem 

iOS w wersji 4.3 lub nowszej
• Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
• 5-dniowa prognoza pogody
• Zegar: wyświetlacz analogowy, wyświetlacz 

cyfrowy, wyświetlacz cyfrowy z pokazem slajdów 
w tle

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 8 W RMS
• System dźwięku: stereo
• Regulacja głośności: w górę/dół

Możliwości połączeń
• Wejście audio (3,5 mm)
• Port USB: do ładowania drugiego urządzenia 

przenośnego

Udogodnienia
• Zegar: Cyfrowy, Wyświetlacz 24-/12-godzinny
• Date: MMDD/DDMM

Wymiary
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

127 x 261 x 187 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

96 x 225 x 143 mm

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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