
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth® aptX
Lightning csatlakozóval
USB, CD, FM
max. 50 W, mélysugárzó

DTM3155
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
Kompatibilis az iPhone 5 Lightning csatlakozójával, még vezeték nélküli Bluetooth 
hangátvitel esetén is. A Philips mikro zenei rendszer szabad teret enged a zenének a 
wOOx technológia erőteljes basszus hangzása jóvoltából.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• 50 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Monoblokk kivitel, hogy bárhol használhassa otthonában



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone készülékét a Lightning 
csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa 
készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és 
máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott 
dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. 
Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a 
készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Bluetooth aptX támogatással
Vezeték nélküli zenestreaming aptX 
támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat 
segítségével

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips 
készülék USB-portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.

Audio-in bemenet

Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé 
teszi a hordozható médialejátszók 
audiobemeneti tartalmának közvetlen 
lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által 

biztosított kiváló minőségben élvezheti 
kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 
CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.
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• Hangzásjavítás: wOOx™ technológia, Digitális 

hangzásszabályzás
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 50 W

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórók: 2,5"-es mélyhangszóró

Audiolejátszás
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
Ismétlés

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, USB flash meghajtó, WMA-CD

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
ismétlés, leállítás

• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 
visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző 
zeneszám, Lejátszás és szünet

• Egyéb: ID3-tag támogatás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport

• Audiobemenet (3,5 mm)
• Bluetooth: Aptx c-kód támogatás

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés, iPod ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Töltőkészülék: iPhone, iPod
• Kijelző típusa: LCD
• Betöltő típusa: Előlap, Nyílás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv
• Távvezérlő: 21 gombos távvezérlő

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

238 x 345 x 234 mm
• Csomag szélessége: 238 mm
• Csomag magassága: 244 mm
• Csomag mélysége: 445 mm
• Bruttó tömeg: 3,6 kg
• Nettó tömeg: 2,6 kg

Tápellátás
• Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod nano 7. generáció, iPod touch 

5. generáció

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5
•
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