
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth®
Lightning-liitäntä

DTM3170
Runsas ja tehokas ääni

Hulluna ääneen
iPhone- ja iPad mini -yhteensopiva Lightning-liitin ja Bluetooth langattomaan 
musiikintoistoon. Philips-mikromusiikkijärjestelmä vapauttaa musiikkisi ja tuo tehokkaan 
basson esiin wOOx-tekniikan avulla.

Tehosta äänentoistoa
• Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx™-kaiutintekniikalla
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen
• Kokonaislähtöteho 150 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen
• Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
• Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut
• Järjestelmäsi ja iPodin/iPhonen/iPadin yhteinen kaukosäädin



 Toista ja lataa Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/
iPad latautuu uuden Lightning-liitännän 
ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen 
ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta 
vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit 
ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla 
huolissasi akun tyhjenemisestä.

Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi 
sekä videon tai pelin äänistä tällä 
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

wOOx™-tekniikka

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan 
uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman 
syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana 
kuin missään muussa 
äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset 
kaiutinelementit toimivat täydellisessä 
sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, 
ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja 
diskanttikaiutin takaavat saumattoman 
siirtymisen alemmista keskitaajuuksista 
korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja 
symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat 
matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. 
wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko 
tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen 
syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti 
musiikista.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 

äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön 
suoran toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska 
pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen 
äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit 
käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän 
USB Direct -ominaisuuden avulla.
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Ääni
• Enimmäislähtöteho (RMS): 150 W
• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, wOOx-

bassoelementti
• Kaiutintyypit: Diskanttikalotti

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB Flash -asema
• Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/

ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen 
ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku

• USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, 
Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu 
toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-

asetus
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni

Liitännät
• Muut liitännät: FM-antenni
• 3,5 mm:n linjatulo (stereo): Äänitulo
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB-: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, 

USB-hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Eco-valmiustila: 1 W

• Ilmaisimet: DIM-tila
• Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-

antenni
• Kaukosäädin
• Käyttöopas: Monikielinen

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 514 x 290 x 360 mm
• Päälaitteen syvyys: 237 mm
• Päälaitteen korkeus: 195 mm
• Päälaitteen leveys: 230 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

139 x 304 x 230 mm
• Kokonaispaino: 9,4 kg
• Nettopaino: 8 kg

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus
• Bluetooth-yhteydellä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod 

touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod 
touch, 5. sukupolvi

• Lightning-liitännällä: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod 
touch, 5. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus
• Bluetooth-yhteydellä: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 
Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

• Lightning-liitännällä: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 
Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad 

Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro
• Bluetooth-yhteydellä: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad 

mini 4, iPad Pro
•
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