
 

 

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®
med Lightning-kontakt

DTM3170
Fylligt och kraftfullt ljud

Besatt av ljud
Philips mikroljudsystem kan användas med iPhone 5 och iPad med Lightning-anslutning 
(mini) och ger med sin wOOx-teknik detaljrik musik, kraftfull bas och dessutom trådlös 
musikströmning via Bluetooth.

Berika din ljudupplevelse
• wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Total uteffekt på 150 W RMS

Lyssna på musik från olika källor
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
• USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Radio Data System för stationsinformation och annan service
• Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPod/iPhone/iPad



 Spela upp och ladda via Lightning

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar 
iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-
kontakten! Docka den bara direkt på 
högtalaren för att spela upp utvalda låtar med 
fantastiskt ljud. Den laddar även enheten 
medan musiken spelas upp, så du behöver inte 
oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation för korta avstånd som är både 
stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel 
trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller 
andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, 
surfplattor och till och med bärbara datorer så 
att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, 
filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

wOOx™-teknik

wOOx-tekniken är ett revolutionerande 
högtalarkoncept för att höra och uppleva en 
verkligt djup bas som är fylligare än i andra 
ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i 
harmoni med wOOx-baselementen och den 
exakta samklangen mellan huvudelementet och 
diskantelementet leder till mjuka övergångar 
från låga/medelhöga frekvenser till höga. En 
dubbelfjädrande och helt symmetrisk 
sandwich-konstruktion ger en låg och exakt 
bas utan märkbar distorsion. wOOx-
högtalarna ger dig en exceptionell djup och 
dynamisk bas genom att högtalarlådans hela 
volym utnyttjas för att förstärka 
musikintrycket.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 

varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är 
ljudingången mycket praktisk eftersom du bara 
behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till 
ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musik

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet 
kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer 
musik via inbyggt USB Direct.
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Ljud
• Högsta uteffekt (RMS): 150 W
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, wOOx-basteknik
• Högtalartyper: Dome tweeter

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, 

Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår, 
Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående 
spårsökning

• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 
Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Autospara
• RDS: Programtyp, Stationsnamn, RDS-klocka
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn

Anslutningar
• Andra anslutningar: FM-antenn
• 3,5 mm stereoanslutning: Ljudingång
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: VFD-display
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Indikationer: DIM-läge

• Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
• Skärmtyp: VFD-display

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn
• Fjärrkontroll
• Bruksanvisning: Flera språk

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

514 x 290 x 360 mm
• Huvudenhet, djup: 237 mm
• Huvudenhet, höjd: 195 mm
• Huvudenhet, bredd: 230 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

139 x 304 x 230 mm
• Bruttovikt: 9,4 kg
• Nettovikt: 8 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet
• via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, iPod 

touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e 
generationen, 5:e generationens iPod Touch

• via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod 
Nano, 5:e generationens iPod Touch

iPhone-kompatibilitet
• 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-kontakten: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad mini, iPad med Retina-

skärm, 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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