
 

 

Philips
Reproduktor s dokovacou 
stanicou

DualDock
pre iPod/iPhone/iPad
USB port na nabíjanie
8W

DS1600
Zvuk zo zariadenia iPod/iPhone/iPad 

u vás doma
Dokovací reproduktor DS1600 prehráva hudbu zo zariadenia iPod/iPhone/iPad a nabíja ho vďaka 

dvojitému uloženiu Philips DualDock pomocou konektora Lightning aj 30-kolíkového konektora. 

Poskytne vám plný a bohatý zvuk a obsahuje port USB na nabíjanie druhého mobilného zariadenia pre 

ešte vyššiu všestrannosť.

Prekvapivo bohatý zvuk
• Bohatý všesmerový zvuk, ktorý naplní vašu spálňu
• 2 aktívne budiče a basový otvor pre vyvážený a bohatý zvuk
• Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Navrhnutý pre vašu spálňu
• DualDock na nabíjanie a prehrávanie zariadení značky Apple (s konektorom Lightning a 30-

kolíkovým konektorom)
• Elegantný a kompaktný dizajn vhodný na každý nočný stolík
• Nočné svetlo s jemnou žiarou
• Automatická synchronizácia času a dátumu pri vložení do doku

Rozšírená všestrannosť
• Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez port USB
• Bezplatná aplikácia ClockStudio – internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení



 DualDock na nabíjanie a prehrávanie

Inovatívny DualDock Philips s konektorom Lightning 
a 30-kolíkovým konektorom dokáže nabíjať a 
prehrávať všetky zariadenia značky Apple. Bol 
navrhnutý tak, aby spájal elegantný štýl a nenútenú 
funkčnosť, takže konektory prepnete v zlomku 
sekundy. Vychutnajte si svoje obľúbené piesne 
z akéhokoľvek zariadenia značky Apple.

Konektor USB pre druhé zariadenie

Súčasťou reproduktora je aj praktický port USB, 
pomocou ktorého môžete nabíjať druhé mobilné 
zariadenie, aj kým je v doku pripojený iPod/iPhone.

Automatická synchronizácia času a 
dátumu
Po vložení do doku táto dokovacia stanica 
automaticky zosynchronizuje hodiny a dátum so 
zariadením iPod/iPhone/iPad. Stačí stlačiť tlačidlo a 
prepnúť zobrazenie hodín alebo dátumu.

Bezplatná aplikácia ClockStudio

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho 
reproduktora s dokovacou stanicou o veľké 
množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť 
informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje 
obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia 
ClockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce 
internetových rozhlasových staníc z celého sveta. 
Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie 
pravidelne rozširujeme.

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje 
priame prehrávanie súborov z prenosného 
prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní 
vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na 
vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie 
pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.
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Technické údaje
Kompatibilita so zariadením iPad
• cez konektor Lightning: iPad mini, iPad s displejom 

Retina
• pomocou 30-kolíkového konektora: iPad, iPad 2

Kompatibilita s iPhone
• pomocou 30-kolíkového konektora: iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPod
• cez konektor Lightning: iPod nano 7. generácie, 

iPod touch 5. generácie
• pomocou 30-kolíkového konektora: iPod, iPod 

classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 
1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 
5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, 
iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod touch 
2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 
4. generácie, iPod s farebným displejom, iPod 
5. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad
• Názov aplikácie: ClockStudio, Bezplatné prevzatie 

z obchodu App Store
• Kompatibilita: iOS 4.3 až iOS 10.3
• Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so 

systémom iOS 4.3 alebo novším
• Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc
• 5-dňová predpoveď počasia
• Hodiny: analógové, digitálne, digitálne s 

prezentáciou v pozadí

Zvuk
• Výstupný výkon: 8 W RMS
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm)
• Port USB: na nabíjanie druhého mobilného 

zariadenia

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: Digitálny, 24/12 hodinové zobrazenie
• Dátum: MMDD/DDMM

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x H x V): 127 x 261 x 187 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 96 x 225 x 143 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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