
 

 

Philips
dockningshögtalare

DualDock
för iPod/iPhone/iPad
USB-port för laddning
8 W

DS1600
Ljud som passar ditt hem 

– för iPod/iPhone/iPad
DS1600 dockningshögtalare spelar upp och laddar alla dina iPod/iPhone/iPad-enheter 
med Philips DualDock via Lightning- och 30-stiftskontakter. Det ger dig fullt och rikt ljud 
och har en USB-port så att du kan ladda en till mobil enhet för ännu större mångsidighet.

Överraskande fylligt ljud
• Fylligt flerriktat ljud som fyller sovrummet
• 2 aktiva element och baskanal för balanserat, fylligt ljud
• Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Designad för sovrummet
• DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)
• Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord
• Nattlampa med mjukt ljus
• Automatisk synkronisering av tid och datum när enheten är dockad

Avancerad mångsidighet
• Ladda en andra mobil enhet via USB-porten
• Kostnadsfri ClockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning



 DualDock för att ladda och spela

Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-
stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla 
Apple-enheter. En slimmad design kombineras med 
enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika 
anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina 
favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill 
använda.

USB för en andra enhet

För extra bekvämlighet har högtalaren också en 
USB-port så att du kan ladda en till mobil enhet även 
när din iPod/iPhone är dockad.

Automatisk synkronisering av klocka 
och datum
Dockningsstationen synkroniserar automatiskt 
klocka och datum med din iPod, iPhone eller iPad när 

enheten är dockad. Tryck bara på en knapp för att 
växla mellan klock- och datumvisning.

Kostnadsfri ClockStudio-app

Med den kostnadsfria appen får du en mängd 
exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. 
Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina 
favoritbilder som bakgrund. Med ClockStudio kan du 
också lyssna på tusentals internationella 
webbradiokanaler. Mer uppdateringar om typer av 
skal och nya funktioner är på väg.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta 
av din favoritmusik med ljudsystemets enastående 
ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket 
praktisk eftersom du bara behöver ansluta din 
bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
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Specifikationer
iPad-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: iPad mini, iPad med 

Retina-skärm
• via 30-stifts kontakt: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet
• via 30-stifts kontakt: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
• Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet
• via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod 

Nano, 5:e generationens iPod Touch
• via 30-stifts kontakt: iPod, iPod Classic, iPod Mini, 

iPod Nano, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 
2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod 
nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod 
Touch, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod 
touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e 
generationen, iPod touch, 4:e generationen, iPod 
med färgdisplay, iPod, 5:e generationen

iPod-/iPhone-/iPad-app
• App-namn: ClockStudio, Ladda ned kostnadsfritt 

från App Store
• Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 

eller senare
• 7000+ webbradiokanaler
• 5-dagars väderprognos
• Klocka: analogt teckenfönster, digitalt 

teckenfönster, digitalt teckenfönster med 
bildspelsbakgrund

Ljud
• Uteffekt: 8 W RMS
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)
• USB-port: för att ladda en till mobil enhet

Bekvämlighet
• Klocka: Digital, 24-/12-timmarsvisning
• Datum: MMDD/DDMM

Mått
• Förpackningens mått (B x D x H): 127 x 261 x 

187 mm
• Produktmått (B x D x H): 96 x 225 x 143 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
•
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dockningshögtalare
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