
 

 

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth® aptX
cu conector Lightning
USB, CD, FM
Max. 50 W, amplificator de bas

DTM3155
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5, chiar şi cu streaming de muzică 
wireless prin Bluetooth, microsistemul muzical Philips vă eliberează muzica cu detaliile şi 
basul puternic ale tehnologiei wOOx.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth compatibil Aptx
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
• Putere maximă de ieșire de 50 W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Design monobloc pentru a se potrivi oriunde în casă



 Redare și încărcare prin Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul 
conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct 
pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi 
ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă 
încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu 
mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără 
baterie.

Bluetooth compatibil AptX
Streaming de muzică wireless prin Bluetooth 
compatibil Aptx

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și 
simplu, echipamentul USB la portul USB port 
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală 
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Intrare audio

Conectivitatea prin intrarea audio permite 
redarea directă a materialelor audio de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 

superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
modul audio este, de asemenea, extrem de 
comod, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 portabil la sistemul 
audio.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică 
autorizate de pe Internet sau creaţi singuri 
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia 
CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi 
pe player.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Tehnologie 

wOOx™, digital sound control
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere maximă ieșire (RMS): 50 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Drivere boxe: Woofer de 2,5"

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, Repetare
• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate 

flash USB, WMA-CD
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, Stop

• Andocare moduri de redare: repede înainte și 
înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și 
anterioară, redare și pauză

• Altele: Acceptă etichete ID3

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• USB: Port USB

• Intrare audio (3,5 mm)
• Bluetooth: Compatibilitate cod Aptx

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, 

Alarmă iPod
• Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
• Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod
• Tip ecran: LCD
• Tip încărcător: Frontal, Slot

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare
• Telecomandă: Telecomandă cu 21 de taste

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 238 x 345 x 234 mm
• Lăţime ambalaj: 238 mm
• Înălţime ambalaj: 244 mm
• Adâncime ambalaj: 445 mm
• Greutate brută: 3,6 kg
• Greutate netă: 2,6 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod nano generaţia 7, iPod touch 

generaţia 5

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone 5
•
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