
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®
Lightning csatlakozóval

DTM3170
Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bűvöletében
Kompatibilis az iPhone 5 és iPad mini készülékek Lightning csatlakozójával, még vezeték 
nélküli Bluetooth hangátvitel esetén is. A Philips mikro hangrendszer szabad teret enged 
a zenének a wOOx technológia erőteljes basszus hangzása jóvoltából.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• 150 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Egyszerű használat
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások
• Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és az iPod/iPhone/iPad készülékhez



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning 
csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa 
készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és 
máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott 
dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. 
Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a 
készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

wOOx™ technológia

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb 
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A 
különleges hangszórómeghajtók a wOOx 
mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő 
meghajtó és a magashangszórók közötti 
pontos hangolás finom átmeneteket enged meg 
az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak 
között. A kettős felfüggesztés és a 
szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül 
adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A 
wOOx különösen mély és dinamikus 
basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes 
térfogatával felerősíti a zene hatását.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 

automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Audiobemenet

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás 
lehetővé teszi a hordozható médialejátszók 
audiobemeneti tartalmának közvetlen 
lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által 
biztosított kiváló minőségben élvezheti 
kedvenc zeneszámait, az audiobemenet 
különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, 
hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 
megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozón keresztül.
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Hangzás
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 150 W
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók
• Fő hangsugárzó: 2-utas, wOOx mélyhangsugárzó
• Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Véletlenszerű lejátszás, 20 
programozható műsorszám, Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése

• Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, 
Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: Programtípus, Állomásnév, RDS órabeállítás
• Programhelyek: 20
• Antenna: FM antenna

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM antenna
• 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: Audiobemenet
• Bluetooth®: Bluetooth V2.1
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Javaslatok: DIM üzemmód

• Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM 

antenna
• Távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

514 x 290 x 360 mm
• Főegység mélysége: 237 mm
• Főegység magassága: 195 mm
• Főegység szélessége: 230 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

139 x 304 x 230 mm
• Bruttó tömeg: 9,4 kg
• Nettó tömeg: 8 kg

Energiaellátás
• Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod kompatibilitás
• Bluetooth segítségével: 7. generációs iPod nano, 3. 

generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch, 5. 
generációs iPod touch

• Lightning csatlakozón keresztül: 7. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás
• Bluetooth segítségével: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

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

• Lightning csatlakozón keresztül: iPhone 5, iPhone 
6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 
SE

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad 

Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro
• Bluetooth segítségével: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad 

mini 4, iPad Pro
•
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