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 hangzás bűvöletében
llgassa a zenét vezeték nélkül, a Bluetooth® technológia segítségével. Ez a Philips dokkolóegység 

tssza a zenefájlokat CD-ről vagy iPod/iPad/iPhone készülékről – Lightning csatlakozón keresztül –, 

les, magával ragadó, kristálytiszta hangzást biztosítva a LivingSound és Pure Digital technológiáknak 

szönhetően.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás
• 3.1-es hangsugárzó rendszer beépített mélynyomóval
• Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért
• 200 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz
• FM digitális hangolás programhelyekkel

Design, amely beleolvad a szobabelsőbe
• Egyedülálló függőleges kialakítás az Ön életstílusához tervezve



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti 
iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning 
csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa 
készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és 
máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott 
dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. 
Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a 
készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestreaming
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

LivingSound

A Philips szabadalmaztatás alatt álló 
LivingSound technológiájának köszönhetően 
hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet 
spot), ahol ideálisak a sztereó zene 
hallgatásának körülményei. A különböző 
hangfeldolgozó eljárásokat kombináló 

LivingSound technológia a hangtér olyan apró 
részleteit is megeleveníti, amelyek egy 
kompakt sztereó rendszeren gyakran 
elvesznek. A végeredmény a sweet spotból 
szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb 
hangtér, amely a helyiség minden pontját 
egyenletesen betölti. A zenei élmény nem 
korlátozódik többé egy hagyományosan szűk 
térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult 
térben.

Valódi digitális hangzás

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó 
technológia a dokkolt lejátszókban található 
hagyományos analóg hangfeldolgozó 
technológiánál - amely egy iPod/iPhone 
készülék analóg audiokimenetét használja - 
jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az 
iPod/iPhone digitális audiokimenetének 
használatával, és így az egész folyamat 
digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony 
érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen 
kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

200 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 200 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 

nagysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips 
készülék USB-portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 
CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.
DTM5095/12

Fénypontok
Dokkolós hangrendszer
Bluetooth Lightning csatlakozóval



Kiadás dátuma  
2014-08-25

Verzió: 2.1.9

12 NC: 8670 000 99256
EAN: 08 71258 16741 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 200 W
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, 
LivingSound

• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• Fő hangszóró: 5"-es mélyhangszóró, Bass Reflex 

hangsugárzó rendszer
• A beépített hangszórók száma: 4
• Mélynyomó típusa: passzív

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Véletlenszerű lejátszás, 20 
programozható műsorszám, Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése

• Betöltő típusa: Motoros, Tálca
• ID3-tag támogatás
• Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 
iPod töltése, iPad töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: Programtípus, Állomásnév, RDS órabeállítás
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM antenna
• 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet
• Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló

• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Eco készenléti állapot: 0,5 W
• Javaslatok: DIM üzemmód
• Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM antenna
• Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, 

holland, francia, spanyol, olasz
• Távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó 

vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

422 x 1130 x 398 mm
• Bruttó tömeg: 18 kg
• Nettó tömeg: 14,5 kg
• Főegység mélysége: 300 mm
• Főegység magassága: 978 mm
• Főegység szélessége: 300 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz

Audiolejátszás
• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 

visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás 
és szünet

• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, USB flash 
meghajtó, WMA-CD

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod nano 7. generáció, iPod touch 

5. generáció

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad mini, Retina kijelzős iPad
•
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