
 

 

Philips
Mikrowieża

Bluetooth® aptX
ze złączem Lightning
USB, CD, FM
Maks. 50 W, promiennik basów

DTM3155
Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem
Mikrowieża Philips jest zgodna ze złączem Lightning telefonu iPhone 5. Ponadto 
umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth, co pozwala w pełni usłyszeć 
wszystkie detale i cieszyć się potężnym brzmieniem basów dzięki technologii wOOx.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning
• Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth dzięki obsłudze kodeka AptX
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Głośniki z technologią wOOx™ emitują silne i głębokie tony niskie
• Maksymalna moc wyjściowa 50 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Blokowa konstrukcja pasuje do każdego wnętrza



 Odtwarzanie i ładowanie przez złącze 
Lightning

Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania 
urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze 
Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie 
bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich 
ulubionych utworów w doskonałej jakości. 
Podczas odtwarzania urządzenie jest również 
szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić 
o akumulator.

Obsługa technologii Bluetooth i kodeka 
AptX
Strumieniowe przesyłanie muzyki przez 
Bluetooth dzięki obsłudze kodeka AptX

Bezp. połącz. USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć 
urządzenie USB do portu USB w urządzeniu 
Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana 
bezpośrednio z urządzenia Philips.

Wejście audio

Wejście audio umożliwia bezpośrednie 
odtwarzanie zawartości audio z przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie 
muzyki w doskonałej jakości zapewnionej 

przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego 
zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne 
— wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz 
MP3 do zestawu audio.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i 
CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 
10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia 
słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i 
WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z 
autoryzowanych stron internetowych z 
muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików 
MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
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Dźwięk
• Korekcja dźwięku: Technologia wOOx™, cyfrowa 

korekcja dźwięku
• Regulator głośności: w górę/dół
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 50 W

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2
• Przetworniki głośn.: Głośnik niskotonowy 2,5"

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne

• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
Pamięć flash USB, WMA-CD

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie wielokrotne, zatrzymywanie

• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 
podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, menu, w górę i w dół, następny/
poprzedni utwór, odtwarzanie/wstrzymanie

• Inne: Obsługa znaczników ID3

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, 
Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń
• USB: Host USB

• Wejście audio (3,5 mm)
• Bluetooth: Obsługa kodeka AptX

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB, 
Budzenie z odtwarzacza iPod

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 
czasowy

• Ładowarka: iPhone, iPod
• Typ wyświetlacza: LCD
• Sposób ładowania: Przód, Szczelina

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot zdalnego 

sterowania z 21 przyciskami

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

238 x 345 x 234 mm
• Szerokość opakowania: 238 mm
• Wysokość opakowania: 244 mm
• Głębokość opakowania: 445 mm
• Waga brutto: 3,6 kg
• Waga netto: 2,6 kg

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. 

generacji

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5
•
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