
 

 

Philips
Микро музикална система

Bluetooth®
със съединител Lightning
за iPod/iPhone/iPad
Макс 150 W, бас излъчвател

DTM3170
Богат и мощен звук

Завладяващ звук
Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5 и iPad mini и дори с безжичен 
стрийминг на музика през Bluetooth тази микро озвучителна система Philips дава 
воля на музиката – с детайлите и с мощните баси на технологията wOOx.

Обогатете своето звуково изживяване
• Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни баси
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Куполна пищялка за детайлен и естествен звук
• 150 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Лесна употреба
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
• Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни
• Дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone/iPad



 Възпроизвеждане и зареждане чрез 
съединителя Lightning

Наслаждавайте се на любимата си музика, 
докато зареждате своя iPod/iPhone/iPad, с 
новия съединител Lightning! Просто го 
поставете директно върху тонколоната, за 
да възпроизвеждате избраните от вас 
мелодии с превъзходен звук. Освен това тя 
зарежда устройството бързо, докато свири, 
за да не се притеснявате, че батерията му 
ще се изтощи.

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тя осигурява лесна безжична 
връзка с iPod/iPhone/iPad или други 
Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на 
звука от филмите и игрите безжично и 
лесно – с тази тонколона.

Tехнология wOOx™

Технологията wOOx е революционна 
концепция за високоговорители, която ви 
позволява да чувате и усещате истински 
дълбоки баси, по-богати от тези на всяка 
друга аудио система. Специалните 
мембрани на високоговорителите работят в 
хармония с wOOx бас излъчвателя, а 
прецизното съгласуване на главната 
мембрана и тази за високи честоти 
осигурява плавни преходи от ниски към 
средни и високи честоти. Двойното 
окачване и изцяло симетричната 
конструкция тип "сандвич" осигуряват 
ниски и прецизни баси без забележими 
изкривявания. wOOx пресъздава 
изключително дълбоки и динамични баси, 
като използва пълния обем на кутията на 
високоговорителите за истинско усилване 
на въздействието на музиката.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 

еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си 
музика с превъзходно качество на звука от 
аудио системата, Аудио входът е и 
изключително удобен, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
портативния си MP3 плейър в аудио 
системата.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.
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Звук
• Максимална изходна мощност (RMS): 150 W
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентов, wOOx 
бас излъчвател

• Типове високоговорители: Куполен 
високоговорител високи честоти

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, USB флаш устройство
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/всички/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, 20 
програмируеми песни, Бързо напред/назад, 
Търсене на следваща/предишна песен

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, 
Стоп

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• RDS: Тип на програмата, Име на станцията, 
Настройка на RDS часовника

• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Възможности за свързване
• Други връзки: FM антена
• 3,5 мм стерео вход: Аудио вход
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за 
заспиване, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Индикации: DIM режим
• Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod
• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, FM 
антена

• Дистанционно управление
• Ръководство за потребителя: Многоезично

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

514 x 290 x 360 мм
• Дълбочина на главния блок: 237 мм
• Височина на главния блок: 195 мм
• Ширина на главния блок: 230 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 139 x 304 x 230 мм
• Бруто тегло: 9,4 кг
• Нето тегло: 8 кг

Power
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod 

touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad mini, iPad с Retina дисплей
•
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