
 

 

Philips
Hudobný mikrosystém

Bluetooth® aptX
s konektorom Lightning
USB, CD, FM
max. 50 W, vyžarovanie basov

DTM3155
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Posadnutí zvukom
Tento hudobný mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lightning, ktorý využíva zariadenie 

iPhone 5, a dokonca aj s funkciou bezdrôtového prúdového prenosu hudby cez Bluetooth. Osloboďte 

svoju hudbu a vychutnajte si všetky jej detaily, ako aj výkonné basy technológie wOOx.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth s podporou AptX
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Technológia reproduktoru wOOx™ pre hlboké a výkonné basy
• Maximálny výstupný výkon 50 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Jednoliaty dizajn zapadne kamkoľvek v domácnosti



 Prehrávanie a nabíjanie cez konektor 
Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas 
nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou 
nového konektora Lightning! Stačí vložiť 
zariadenie priamo do dokovacej stanice na 
reproduktore a môžete prehrávať svoje 
najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše 
zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, 
takže sa počas počúvania nemusíte starať o 
kapacitu batérie.

Bluetooth s podporou AptX
Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth s 
podporou AptX

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu 
umožňuje priame prehrávanie súborov z 
prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že 
vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 

prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu 
aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. 
Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z 
autorizovaných hudobných stránok na 
internete, prípadne vytvorte svoje vlastné 
hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA 
tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.
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Zvuk
• Vylepšenie zvuku: Technológia wOOx™, digitálne 

ovládanie zvuku
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 50 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Budiče reproduktorov: 2,5" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Opakovať
• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 

jednotka Flash, WMA-CD
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, zastavenie

• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 
dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a 
predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

• Iné: Podpora ID3 textu

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Mono, FM Stereo
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ

• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Bluetooth: Podporuje Aptx code c

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod 

alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod
• Typ displeja: displej LCD
• Typ vkladania: Predná časť, Vstupný otvor

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa
• Diaľkové ovládanie: Diaľkové ovládanie s 21 

tlačidlami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

238 x 345 x 234 mm
• Šírka balenia: 238 mm
• Výška balenia: 244 mm
• Hĺbka balenia: 445 mm
• Hmotnosť brutto: 3,6 kg
• Hmotnosť netto: 2,6 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

5. generácie

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5
•
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