
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth®
met Lightning-aansluiting

DTM3170
Vol en krachtig geluid

Bezeten van muziek
Compatibel met iPhone 5 en de Lightning-aansluiting van de iPad mini. Zelfs wanneer u 
muziek draadloos streamt via Bluetooth laat het Philips-microgeluidssysteem alle details 
van uw muziek horen met een krachtig basgeluid dankzij wOOx-technologie.

Verrijk uw luisterervaring
• wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
• Maximaal uitgangsvermogen van 150 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten
• Alles-in-één afstandsbediening voor uw systeem en iPod/iPhone/iPad



 Afspelen en opladen via Lightning

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw 
iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe 
Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat 
rechtstreeks op de luidspreker om uw 
uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af 
te spelen. Het apparaat wordt ook snel 
opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u 
zich geen zorgen meer hoeft te maken over 
een lege batterij.

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en 
andere Bluetooth-apparaten, zoals 
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo 
luistert u eenvoudig en draadloos naar uw 
favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

wOOx™-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe 
bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-basweergave, en 
precieze afstemming tussen het 
hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt 
voor vloeiende overgangen van lage en 
gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 
ophanging en een volledig symmetrische 
sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige 
basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx 
produceert een diepe, dynamische bas door de 
volledige inhoud van de luidsprekerkast te 
gebruiken om de impact te verhogen.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 

balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Audio-ingang

Met de audio-in-connectiviteit kunt u 
muziekbestanden direct vanaf draagbare 
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van 
uw favoriete muziek in de superieure 
geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. 
De audio-ingang is bovendien zeer handig 
omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar 
op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen 
alle bestanden worden overgebracht en geniet 
u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
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Geluid
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 150 W
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, wOOx-

basradiatoren
• Luidsprekertypen: Dome-tweeter

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, 
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige 
nummer zoeken

• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 
achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-

klokinstelling
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: FM-antenne
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: Audio in
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB-poort

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer, 

USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: VFD-scherm
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

• Indicaties: DIM-modus
• Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
• Schermtype: VFD-scherm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-

antenne
• Afstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing: Meertalig

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

514 x 290 x 360 mm
• Diepte hoofdunit: 237 mm
• Hoogte hoofdunit: 195 mm
• Breedte hoofdunit: 230 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

139 x 304 x 230 mm
• Brutogewicht: 9,4 kg
• Nettogewicht: 8,0 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Compatibiliteit iPod
• via Bluetooth: iPod nano 7e generatie, iPod touch 

3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 
5e generatie

• via Lightning-aansluiting: iPod nano 7e generatie, 
iPod touch 5e generatie

Compatibiliteit iPhone
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

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

• via Lightning-aansluiting: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad mini, iPad met Retina-

scherm, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad 
Pro

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

•
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