
 

 

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth® aptX
s konektorem Lightning
USB, CD, FM
Max. 50 W, basový zářič

DTM3155
Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem
Kompatibilní s konektorem Lightning v iPhonu 5, dokonce i při bezdrátovém streamování 
hudby přes Bluetooth dokáže hudební mikrosystém Philips zachovat detaily a hluboké 
basy díky technologii wOOx.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
• Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth s podporou Aptx
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
• Maximální výstupní výkon 50 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Provedení monoblok je vhodné pro jakékoli místo domova



 Přehrávání a nabíjení přes konektor 
Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během 
nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový 
konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo 
do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě 
vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během 
přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si 
nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Bluetooth s podporou AptX
Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth 
s podporou Aptx

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše 
připojit zařízení USB k portu USB na zařízení 
Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení 
Philips.

Audio-in

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje 
přímé přehrávání audio obsahu z přenosných 
přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete 

vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné 
kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení 
přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť 
stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje 
zmenšit velikost velkých souborů s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA 
patří mezi kompresní formáty, díky kterým si 
vychutnáte svět digitální hudby na svém 
přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných 
zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své 
vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je 
do svého zařízení.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Technologie wOOx™, digitální 

nastavení zvuku DSC
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Maximální výstupní výkon (RMS): 50 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Vinutí reproduktoru: 2,5" basový reproduktor

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, Repeat 
(Opakování)

• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
Jednotka Flash USB, WMA-CD

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Funkce stop

• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 
rychlý posun vpřed/zpět, nabídka, nahoru a dolů, 
další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

• Jiné: Podpora ID3 tagů

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM mono, FM stereo
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

Možnosti připojení
• USB: Port USB

• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Bluetooth: Podporuje Aptx kód c

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB, Budík iPod
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Nabíječka: iPhone, iPod
• Typ displeje: LCD
• Typ zavádění: Přední, Vstupní slot

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, 

Uživatelská příručka
• Dálkový ovladač: Ovladač s 21 tlačítky

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 238 x 345 x 234 mm
• Šířka balení: 238 mm
• Výška balení: 244 mm
• Hloubka balení: 445 mm
• Hrubá hmotnost: 3,6 kg
• Čistá hmotnost: 2,6 kg

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 5
•
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