
 

 

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth® aptX
DualDock til iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
2.1-system, 80 W maks.

DTB3185
Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd
Med DualDock, der er kompatibel med iPod/iPhone via Lightning-stik og 30-bens stik, og som 
sammen med aptX sikrer streaming af musik i høj kvalitet via Bluetooth, er dette system parat 
til at slippe din musik fri med kraftfuld lyd ved hjælp af dets integrerede 2.1-system.

Gør din lydoplevelse bedre
• 2.1-system med indbygget subwoofer
• Maksimal udgangseffekt på 80 W RMS
• Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Nyd din musik fra flere kilder
• Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
• Trådløs streaming af musik via Bluetooth med Aptx-support
• DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser
• Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
• Lydindgang til bærbar musikafspilning
• FM digital indstilling med faste indstillinger

Design, der passer i dit hjem
• Monoblok-design, som passer ind overalt i hjemmet



 Afspil og oplad din iPod/iPhone

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du 
oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør 
det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed 
direkte til docking-underholdningssystemet, så 
du kan lytte til din yndlingsmusik med 
uovertruffen lyd. Den kan også oplade din 
iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få 
glæde af din musik og ikke behøver bekymre 
dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør 
for batteri. Docking-underholdningssystemet 
oplader automatisk din bærbare enhed, mens 
den sidder i dockingstationen.

Bluetooth med AptX-support
Trådløs streaming af musik via Bluetooth med 
Aptx-support

(DAB- og FM-kompatibel)

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio 
er i forhold til analog FM-transmission en ny 

metode til at udsende radio via et mastbaseret 
netværk. DAB giver lytterne flere 
valgmuligheder og informationer, der leveres i 
en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør 
receiveren i stand til at låse på det kraftigste 
signal, den kan finde. Med digitale DAB-
stationer skal du ikke huske frekvenser, og 
tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du 
aldrig skal finde en anden sender, mens du 
kører.

Direkte USB

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din 
USB-enhed til USB-porten på din Philips-
enhed, og din digital musik afspilles direkte fra 
Philips-enheden.

Lydindgang

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for 
direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne 

nyde din yndlingsmusik i lydsystemets 
overlegne lydkvalitet er lydindgangen også 
yderst bekvem, da det eneste, du behøver at 
gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til 
lydsystemet.

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en 
fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge 
mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller 
Classic for at optimere frekvensområdet for 
forskellige musikgenrer. Hver indstilling 
anvender grafisk equalizer-teknologi til 
automatisk at justere klangbalancen og 
fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte 
musikgenre. Digital lydkontrol giver dig 
mulighed for at få mest muligt ud af musikken 
ved at justere klangbalancen, så den passer til 
den musik, du spiller.
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Lyd
• Lydforbedring: digital lydkontrol
• Lydstyrke: op/ned
• Maks. udgangseffekt (RMS): 80 W

Højttalere
• Antal indbyggede højttalere: 5
• Subwoofer-type: Aktiv
• Højttalerdrivere: 3" basenhed x2 med 

diskanthøjttalere
• Subwoofer-drivere: 5,25" x1

Lydafspilning
• Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg 

efter næste/foregående spor, Gentagelse
• Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-

flash-drev, WMA-CD
• USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/

hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, 
stop

• Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, 
menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil 
og pause

• Andet: ID3 Tag-support

Tuner/modtagelse/transmission
• DAB/DAB+: Infodisplay, Menu, Smart Scan
• Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, 

automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)
• RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, 

Stationsoplysninger, Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB-vært
• Lydindgang (3,5 mm)
• Bluetooth: Support Aptx kode c
• Bluetooth-profiler: A2DP, apt-X, AVRCP

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
• Ur: På hovedskærm, sleep/timer
• Opladningsenhed: iPod, iPhone
• Skærmtype: LCD
• Loader-type: Front, Stikindgang

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, 

Brugervejledning
• Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 238 x 899 x 234 mm
• Bredde (emballage): 238 mm
• Højde (emballage): 250 mm
• Dybde (emballage): 899 mm
• Bruttovægt: 10,5 kg
• Nettovægt: 9 kg

Strøm
• Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod 

touch 5. generation, iPod 4. generation, iPod 5. 
generation, iPod 6. generation, iPod nano 1. 
generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 3. 
generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 4. 
generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 5. 
generation, iPod nano 6. generation, iPod touch 2. 
gen 8/16/32 GB, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, 
iPod touch 2. generation, iPod touch 2. generation, 
iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

• via Bluetooth: iPod nano 7. generation, iPod touch 
3. generation, iPod touch 4. generation, iPod touch 
5. generation

• via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod 
touch 5. generation

iPhone-kompatibilitet
• via 30-bensstik: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE

• via Lightning-stik: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-kompatibilitet
• via Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 

iPad Pro
•
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