
 

 

Philips Fidelio
dokkolós hangrendszer

Bluetooth®-os
iPod/iPhone/iPad DualDock
3.1 rendszer, beépített 
mélynyomó
240 W

DTM5096
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agával ragadó hangzás
 hangzás bűvöletében
llgasson zenét a kiváló minőségű, vezeték nélküli Bluetooth® streaming, DualDock csatlakozással 

tott CD-lejátszó, iPod, iPad és iPhone segítségével, vagy csatlakoztasson egy készüléket az Aux 

menetre. Ez a teljes körű 3.1-es rendszer minden, ami az erőteljes hangzáshoz kell.

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

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• DualDock töltéshez és játékra Apple eszközökhöz (Lightning & 30-érintkezős)
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével

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



 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.

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei 
lehetőségeket rejt magában Philips 
audiorendszerén található zenei gyűjteménye 
számára. Egyszerűen hangoljon be egy 
rádióállomást, amelyet be kíván programozni, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset 
gombot a frekvencia tárolásához. A 
beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc 
rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be 
kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Audio-in bemenet

Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé 
teszi a hordozható médialejátszók 
audiobemeneti tartalmának közvetlen 

lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által 
biztosított kiváló minőségben élvezheti 
kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.

DualDock töltéshez és játékra

Az innovatív Philips DualDock a Lightning és a 
30-érintkezős csatlakozó segítségével 
bármilyen Apple készülék töltésére és 
lejátszására alkalmas. Egyesíti a sima formát a 
könnyen kezelhető funkcionalitással, és 
lehetővé teszi a csatlakozók közötti váltást egy 
pillanat alatt. Bármelyik Apple készüléken 
élvezheti kedvenc zeneszámait.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést 
takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési 
technológia, amellyel hatalmas digitális zenei 
fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az 
MP3 vált a világhálón használt szabványos 
hangtömörítési formátummá, amely a 
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi 
lehetővé.

Bluetooth aptX támogatással
Vezeték nélküli zenestreaming aptX 
támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat 
segítségével
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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): 

1120 x 334 x 370 mm
• Bruttó tömeg: 12,5 kg
• Nettó tömeg: 9 kg
• Főegység mélysége: 300 mm
• Főegység magassága: 994 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, 1. generációs iPod nano, 2. generációs 
iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs 
iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs 
iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. 
generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

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

iPad 2, Az új iPad
•
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