
 

 

„Philips Fidelio“
su „DualDock“ stotele

Belaidžiai studijiniai
su „Lightning“ jungtimi

DTM5095

M

Su
Kla

leis

pla
ėgaukitės „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ muzika per belaidį ryšį

žavėti garsų
usykitės muzikos belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“. Naudodami šią „Philips“ prijungimo stotelę 

kite muziką iš kompaktinių diskų ar „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per „Lightning“ jungtį ir mėgaukitės 

taus diapazono, jaudinančiu ir itin švariu garsu – tai garantuoja „LivingSound“ ir „PureDigital“

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• su„LivingSound“ didesniam, gilesniam stereogarsui
• 3.1 garsiakalbių sistema su integruota žemųjų dažnių kolonėle
• „Pure Digital“ garso apdorojimo technologija švariausiam garsui
• 200 W RMS bendroji išvesties galia

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
• FM išankstinis funkcijų nustatymas

Prie jūsų interjero derantis dizainas
• Unikalus bokšto dizainas pagal jūsų gyvenimo būdą



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją 
„Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai 
prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu 
pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai 
įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis 
muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai 
energijos naudojanti nedidelio atstumo 
belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią 
technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu 
prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba 
kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji 
telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį 
garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų 
garsu.

„LivingSound“

Patento patvirtinimo laukianti „Philips 
LivingSound“ technologija praplečia malonumo 
erdvę (idealią klausymosi vietą jūsų kambaryje), 
todėl galite mėgautis įtraukiančia muzika 
plačioje zonoje. Derindama įvairius garso 
procesorius, „LivingSound“ atkuria sceninio 

garso sodrumą ir erdvines detales, kurios 
dažnai pasimeta kompaktiškoje 
stereosistemoje. Malonumo erdvė yra didesnė 
nei tikėtasi – garsas kambaryje pasklinda 
plačiau ir tolygiau. Dabar jūsų muzika nėra 
apribota tradiciškai siauroje zonoje. 
Mėgaukitės optimaliu stereogarsu platesnėje 
zonoje.

„Pure Digital“ garsas

Pažangi „Pure Digital“ garso apdorojimo 
technologija užtikrina žymiai geresnę garso 
kokybę, palyginti su įprastinėmis analoginėmis 
garso apdorojimo technologijomis, kurios 
įrengiamos prijungiamuose grotuvuose, 
kuriuose naudojama analoginė „iPhone“ / 
„iPod“ garso išvestis. Kiekvienoje grandinės 
stadijoje užtikrinant „iPhone“ / „iPod“ 
skaitmeninę garso išvestį ir naudojant 
skaitmeninį apdorojimą, sukuriamas daug 
didesnis signalo ir triukšmo santykis. Rezultatas 
- neprilygstamas aiškumas ir tobulas balansas.

200 W RMS

Šios sistemos bendroji išvesties galia – 200 W 
RMS. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis 
garso galios matavimo vienetas arba tiksliau – 
vatais matuojama elektros energija, kuri yra 
perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. 
Elektros energijos kiekis, perduodamas į 

garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia 
generuojamo garso galią. Kuo daugiau vatų, tuo 
didesnė garsiakalbių išskiriamo garso galia.

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW 
diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia 
didžiulius skaitmeninės muzikos failus 
sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso 
kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo 
formatai, kuriuos naudojant skaitmenine 
muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. 
Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų 
muzikos svetainių internete arba kurkite savo 
MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami 
CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
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Garsas
• Išvesties galia (RMS): 200 W
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso 

reguliavimas 4 režimais, Dinaminis žemųjų dažnių 
stiprinimas, „LivingSound“

• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 5 col. žemų dažnių 

garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 4
• Žemųjų dažnių kolonėlės tipai: pasyvus

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/

programas, Maišyti grojimą, 20 programuojamų 
takelių, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
• ID3-tag palaikymas
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 
„iPod“ įkrovimas, „iPad“ įkrovimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas, RDS 

laikrodžio nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Prijungimo galimybė
• Kitos jungtys: FM antena
• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 

sąsaja
• Galinė jungtis: AUX įvestis
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, 

Išsijungimo laikmatis, USB žadintuvas

• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 
laikmatis

• Ekrano tipas: VFD ekranas
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 0,5 W
• Rodmenys: DIM režimas
• Įkrovimo prietaisai: „iPad“, „iPhone”, „iPod“, „iPad 

Mini“
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena
• Greitos pradžios vadovas: anglų, vokiečių, olandų, 

prancūzų, ispanų, italų
• Nuotolinis valdymas
• Vartotojo vadovas: 16 kalbų
• Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, 

Maitinimo laidas
• Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

422 x 1130 x 398 mm
• Bendras svoris: 18 kg
• Grynas svoris: 14,5 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 300 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 978 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 300 mm

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

Garso atkūrimas
• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 

kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti
• Atkuriama medija: CD, MP3-CD, USB atmintinė, 

WMA-CD

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

Touch“ (5-oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ 

ekranu
•
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