
 

 

Philips
altifalante de base

DualDock
para iPod/iPhone/iPad
Porta USB para carregamento
8 W

DS1600
Som que se adapta à sua casa 

para iPod/iPhone/iPad
O altifalante de base DS1600 reproduz e carrega todos os iPods/iPhones/iPads com a DualDock 
da Philips através dos conectores Lightning e de 30 pinos. Este confere-lhe som forte e rico e 
dispõe de uma porta USB para carregar um segundo dispositivo móvel, para maior versatilidade.

Som surpreendentemente rico
• Som omnidireccional rico para encher o seu quarto
• 2 Diafragmas activos e tubo de graves para som rico equilibrado
• Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Concebido para o seu quarto
• DualDock para carregar e reproduzir dispositivos Apple (Lightning e 30 pinos)
• Design elegante e compacto para se adaptar a qualquer mesa-de-cabeceira
• Luz nocturna de brilho suave
• Sincronização automática da hora ou data quando colocado na base

Versatilidade avançada
• Carregue um segundo dispositivo móvel através da porta USB
• Aplicação ClockStudio gratuita para rádio na Internet e outras funcionalidades excelentes
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil



 DualDock para carregar e reproduzir

A inovadora base DualDock da Philips com 
conectores Lightning e de 30 pinos pode carregar e 
reproduzir todos os dispositivos Apple. Criada para 
unir um design elegante a uma funcionalidade sem 
esforço, pode alternar entre os dois conectores num 
segundo. Desfrute das suas músicas preferidas 
independentemente do dispositivo Apple que 
pretende utilizar.

USB para segundo dispositivo

Para maior comodidade, este altifalante dispõe de 
uma porta USB para carregar um segundo 
dispositivo móvel, mesmo quando o seu iPod/iPhone 
está colocado na base.

Sincronização automática da hora/data
A estação de base sincroniza automaticamente a 
hora ou a data com o seu iPod/iPhone/iPad quando 
este está colocado na base. Basta premir um botão 
para alternar entre apresentação do relógio ou da 
data.

Aplicação ClockStudio gratuita

A aplicação gratuita apresenta-lhe numerosas 
funcionalidades modernas e exclusivas para o seu 
altifalante de base. Pode consultar a meteorologia, 
ver as horas e até utilizar as suas imagens favoritas 
como imagem de fundo. A aplicação ClockStudio 
também lhe permite ouvir milhares de estações de 
rádio na Internet em todo o mundo. Brevemente 
estarão disponíveis novas actualizações de temas e 
novas funções.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 
áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além 
da vantagem de desfrutar da sua música favorita na 
qualidade de som superior proporcionada pelo 
sistema de áudio, a entrada de áudio é também 
bastante prática, já que apenas necessita de ligar o 
seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
DS1600/12

Especificações
Compatível com iPad
• através do conector Lightning: iPad mini, iPad com 

ecrã Retina
• através do conector de 30 pinos: iPad, iPad 2

Compatibilidade com iPhone
• através do conector de 30 pinos: iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• Compatível com: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatível com iPod
• através do conector Lightning: iPod nano de 7.ª 

geração, iPod touch de 5.ª geração
• através do conector de 30 pinos: iPod, iPod classic, 

iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1.ª geração, 
iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, 
iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, 
iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch 
de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod touch de 2.ª 
geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 
4.ª geração, iPod com visor a cores, iPod de 5.ª 
geração

Aplicação iPod/iPhone/iPad
• Nome da aplicação: ClockStudio, Transferência 

gratuita da App store
• Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

ou posterior
• Mais de 7000 estações de rádio da Internet
• Previsão meteorológica para 5 dias
• Relógio: apresentação analógica, apresentação 

digital, apresentação digital com apresentação de 
diapositivos como fundo

Som
• Potência de saída: 8 W RMS
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Conectividade
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Porta USB: para carregar um segundo dispositivo 

móvel

Funcionalidades
• Relógio: Digital, Apresentação de 24/12 horas
• Date: MMDD/DDMM

Dimensões
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 127 x 261 x 

187 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 96 x 225 x 

143 mm

Potência
• Fonte de alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
•

Destaques
altifalante de base
DualDock para iPod/iPhone/iPad, Porta USB para carregamento, 8 W
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