
 

 

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth®
cu conector Lightning

DTM3170
Sunet bogat şi puternic

Obsedat de sunet
Compatibil cu conectorul Lightning pentru iPhone 5 şi iPad mini, chiar şi cu streaming de 
muzică wireless prin Bluetooth, microsistemul de sunet Philips vă eliberează muzica cu 
detaliile şi basul puternic ale tehnologiei wOOx.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dome tweeter pentru sunet detaliat și natural
• Putere maximă de ieșire de 150 W RMS

Savuraţi muzica din diverse surse
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat
• Încărcare automată CD
• Radio Data System cu informaţii despre posturi radio și servicii de date
• Telecomandă all-in-one pentru sistemul dvs. și iPod/iPhone/iPad



 Redare și încărcare prin Lightning

Bucuraţi-vă de muzica dvs. preferată în timp ce 
vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin 
noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi 
direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care 
le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta 
vă încarcă dispozitivul rapid și în timpul redării, 
deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi 
fără baterie.

Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi 
bucura cu ușurinţă de muzica și sunetele 
preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Tehnologie wOOx™

Tehnologia wOOx este un concept 
revoluţionar ce vă permite să auziţi și să simţiţi 
basul profund, mai amplu decât în orice alt 
sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în 
armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar 
coordonarea precisă dintre difuzorul principal 
și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia 
duală și construcţia de tip sandwich perfect 
simetrică oferă o bază precisă, fără 
distorsionări. Tehnologia wOOx produce un 
bas dinamic de calitate, utilizând integral 
volumul boxei pentru a crește cu adevărat 
impactul muzicii.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 

celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Intrare audio

Conectivitatea prin intrarea audio permite 
redarea directă a materialelor audio de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
modul audio este, de asemenea, extrem de 
comod, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 portabil la sistemul 
audio.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al 
fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă de 
confortul și de distracţia accesării mai multor 
melodii digitale prin USB Direct încorporat.
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Sunet
• Putere maximă ieșire (RMS): 150 W
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control

Difuzoare
• Difuzor principal: 2 căi, Amplificator bas wOOx
• Tipuri de difuzoare: Dome tweeter

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

Unitate flash USB
• Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/

program, Redare aleatorie, 20 de piese 
programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare 
melodie următoare/anterioară

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• RDS: Tip program, Nume post de radio, Reglare 

ceas prin RDS
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM

Conectivitate
• Alte conexiuni: Antenă FM
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Intrare audio
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Căști: 3,5 mm
• USB: Port USB

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj VFD

• Eco Power Standby: 1 W
• Indicaţii: Mod DIM
• Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
• Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă 

FM
• Telecomandă
• Manual de utilizare: Mai multe limbi

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

514 x 290 x 360 mm
• Adâncime unitate principală: 237 mm
• Înălţime unitate principală: 195 mm
• Lăţime unitate principală: 230 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

139 x 304 x 230 mm
• Greutate brută: 9,4 kg
• Greutate netă: 8 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod
• prin Bluetooth: iPod nano generaţia 7, iPod touch 

a 3-a generaţie, iPod touch a 4-a generaţie, iPod 
touch generaţia 5

• prin conectorul Lightning: iPod nano generaţia 7, 
iPod touch generaţia 5

Compatibilitate iPhone
• prin Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

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

• prin conectorul Lightning: iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPad 

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

iPad Pro
•
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