
 

 

Philips
Hudební mikrosystém

DualDock
Bluetooth®

DTM3280
Zvukový systém, který sedí vašemu domovu
Posedlost zvukem
Hudební mikrosystém DualDock od společnosti Philips nabíjí a přehrává jakékoli zařízení Apple 

Lightning nebo zařízení s 30kolíkovým konektorem. Streamování Bluetooth® pro více zařízení, 

přehrávání souborů MP3 prostřednictvím připojení USB Direct a zvukový vstup pro ostatní systémy 

nabízí veškerou potřebnou podporu.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Digital Sound Control
• Maximální výstupní výkon 40 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními
• DualDock pro nabíjení a přehrávání zařízení Apple (konektor Lightning a 30kolíkový konektor)
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje
• Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl



 Párování s více zařízeními

Bezdrátový přenos zvuku technologií 
Bluetooth® je ve světě zvukových systémů 
stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních 
s technologií Bluetooth® však umožňuje 
připojení vždy pouze k jednomu zařízení. 
Párování s více zařízeními vám umožňuje 
spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi 
přepínat.

DualDock pro nabíjení a přehrávání

Inovativní DualDock Philips s konektorem 
Lightning a 30kolíkovým konektorem dokáže 
nabít a přehrávat jakékoli zařízení Apple. Jeho 
design v sobě spojuje elegantní styl a snadnou 
použitelnost – přepínání mezi konektory je 
bleskové. Vychutnejte si své oblíbené melodie, 
ať používáte jakékoli zařízení Apple.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno 
využívat výhodné možnosti připojování 

několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím 
vestavěného připojení USB Direct.

Lze připevnit na stěnu

Perfektní kombinace tenkého a univerzálního 
designu. Audiosystém Philips je navržen tak, 
aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem 
audiosystému je stojan, takže systém může být 
bezpečně umístěn na každé poličce nebo 
skříňce. Pokud bude přimontován na stěnu, 
bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.
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Zvuk
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Maximální výstupní výkon (RMS): 40 W
• Vylepšení zvuku: Digital Sound Control

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Vinutí reproduktoru: 2,5" basový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
Jednotka Flash USB

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 
rychlý posun vpřed/zpět, nabídka, nahoru a dolů, 
další/předchozí stopa, přehrávání a pozastavení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM mono, FM stereo
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

• Systém RDS: Radio Text, Název stanice

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Port USB
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Profily Bluetooth: A2DP

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Nabíječka: iPad, iPhone, iPod
• Typ zavádění: slot
• Typ obrazovky: Displej LED

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Anténa FM
• Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
• Uživatelská příručka: Vícejazyčný

Rozměry
• Rozměry sady (Š x H): 520 x 111 mm
• Výška přístroje (s podstavcem): 223 mm
• Šířka balení: 564 mm
• Výška balení: 152 mm
• Hloubka balení: 267 mm
• Hrubá hmotnost: 5,34 kg
• Čistá hmotnost: 4,2 kg

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Kompatibilita s iPodem
• Kompatibilní s: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace, iPod 5. generace, iPod 5. generace, 
iPod 6. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 
5. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 
6. generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod 
touch 3. generace, iPod touch 4. generace

• přes Bluetooth: iPod touch 3. generace, iPod touch 
4. generace, iPod touch 5. generace, iPod nano 
7. generace

• přes konektor Lightning: iPod touch 5. generace, 
iPod nano 7. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• přes 30kolíkový konektor: iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S
• přes Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

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

• přes konektor Lightning: iPhone 5, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, 
iPhone SE

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní s: iPad mini, iPad s displejem Retina, 

iPad, iPad 2, Nový iPad, iPad mini s displejem 
Retina, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

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

Přehrávání zvuku
• Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/

další
•
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