
 

 

Philips
Mikro mūzikas sistēma

DualDock
Bluetooth®

DTM3280
Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Pārņemti ar skaņu
Philips mikro mūzikas sistēmas DualDock uzlādē un atskaņo jebkuru Apple Lightning vai 
30 kontaktu savienotāja ierīci. Tiek atbalstīta Bluetooth® straumēšana starp vairākām 
ierīcēm, MP3 atskaņošana no USB Direct un audio ieeja citām ierīcēm..

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās 

frekvences skaņu
• Digitālā skaņas kontrole
• 40 W RMS maksimālā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošanu
• DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam
• Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā



 Vairāku ierīču savienošana

Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti 
izplatīta skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā 
daļa ar Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj 
pievienot tikai vienu ierīci vienlaikus. Vairāku 
ierīču savienošana sniedz iespēju pievienot līdz 
pat trīs ierīces un pārslēgties starp tām vienā 
mirklī.

DualDock uzlādēšanai un atskaņošanai

Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 
30 kontaktu savienotāju var uzlādēt un 
atskaņot jebkuru Apple ierīci. Tas ir radīts, lai 
apvienotu plānu dizainu un pārdomātu 
funkcionalitāti, varat pārslēgt savienotājus vienā 
acu mirklī. Baudiet savu iecienīto mūziku 
neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu 
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas 
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā 
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar 
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas 
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, 
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences 
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās 
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. 
Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās 
frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā 
standarta zemo frekvenču skaļrunis. 
Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa 
reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo 
frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu 
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas 
atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši 
baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve 
digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Sienas stiprinājums

Perfekti apvienojot dizaina eleganci un 
daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi 
konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā 
platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad 
sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura 
plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, 
tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz 
atsevišķi novietota statīva.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru 
vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, 
nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas 
pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš 
iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt 
atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai 
radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot 
vajadzīgo frekvenci.
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Skaņa
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 40 W
• Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņu draiveri: 2,5" zemfrekvenču skaļrunis
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma

Audio atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, USB zibatmiņas disks

• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 
priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

• Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz 
priekšu un atpakaļ, izvēlne, augšup un lejup, 
nākamais un iepriekšējais celiņš, atskaņot un pauzēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena (75 omu)
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša 
iestatīšana (gatavs lietošanai)

• RDS: Radio teksts, Stacijas nosaukums

Savienojamība
• Austiņas: 3,5 mm
• USB: USB resurss
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth profili: A2DP

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
• Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod
• Ielādētāja tips: slots
• Displeja tips: LED displejs

Piederumi
• Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas 

adapteris, FM antena
• Tālvadības pults: 21 taustiņa tālvadības pults
• Lietotāja rokasgrāmata: Dažādās valodās

Izmēri
• Komplekta izmēri (W x D): 520 x 111 mm
• Komplekta augstums (ar statni): 223 mm
• Iesaiņojuma platums: 564 mm
• Iesaiņojuma augstums: 152 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 267 mm
• Bruto svars: 5,34 kg
• Neto svars: 4,2 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod nano 7. paaudze, iPod touch 5. 

paaudze, iPod (5. paaudze), iPod (5. paaudze), iPod 
(6. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano 
(5. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano 
(6. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, 
iPod touch (3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

• izmantojot Bluetooth: iPod touch (3. paaudze), 
iPod touch (4. paaudze), iPod touch 5. paaudze, 
iPod nano 7. paaudze

• izmantojot Lightning savienotāju: iPod touch 5. 
paaudze, iPod nano 7. paaudze

iPhone saderība
• izmantojot 30 kontaktu savienotāju: iPhone 3G, 

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

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

• izmantojot Lightning savienotāju: iPhone 5, iPhone 
6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 
SE

iPad saderība
• Saderīgs ar: iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad, 

iPad 2, Jaunais iPad, iPad Mini ar Retina displeju, 
iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

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

Audio atskaņošana
• Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/

nākamais
•
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