
 

 

Philips Fidelio
озвучителна система за 
поставяне

Bluetooth® aptX и AAC

DTM9030
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езжични звукови кули
владяващ звук
топете се в звук с висока точност на възпроизвеждане със звуковите кули Philips Fidelio. 

вличайте поточно музика по безжичен път с Bluetooth® aptX и AAC. Възпроизвеждайте 

ите CD дискове или всеки iPod или iPhone с Philips DualDock. Получете изпълващ 

мещението звук само с два високоговорителя.

Почувствайте свободата с безжичната технология Bluetooth®
• Стоящи на пода високоговорители за идеално възпроизвеждане на музика
• Възпроизвеждане на музика чрез безжичната технология Bluetooth® и aptX®

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• DualDock за зареждане и възпроизвеждане на iPod/iPhone (Lightning и 30-щифтов)

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 160 W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Уникална колонна конструкция за вашия стил на живот



 USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

DualDock за зареждане и 
възпроизвеждане

Създаден да съчетава елегантен дизайн с 
Lightning и 30-щифтов съединител за 
свързване с устройства на Apple, DualDock 
изскача, когато е необходимо, за да разкрие 
конектори, като също така служи за стойка 
за iPhone/iPod.

Подови високоговорители

Fidelio Sound Towers са тонколони за под, 
които предлагат оптимално количество 
акустичен обем за създаването на богат и 
автентичен звук. Те комбинират точността 
на средните честоти на традиционна 2-
лентова тонколона с разширен бас за 
поддържане на ниския край на звуковия 

спектър, което ги прави идеално настроени 
за изящно възпроизвеждане на музика.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране 
позволява големите цифрови музикални 
файлове да се намалят до 10 пъти по размер, 
без да има значително влошаване на аудио 
качеството им. MP3 и WMA са два от 
форматите на компресиране, които ви 
позволяват да се радвате на цял един свят 
от цифрова музика на своя Philips плейър. 
Изтегляйте MP3 или WMA песни от 
упълномощени музикални сайтове в 
Интернет или създайте свои собствени MP3 
или WMA музикални файлове, като ги 
извлечете от своите аудио компактдискове 
и ги прехвърлите на своя плейър.

Възпроизвеждане на музика чрез 
Bluetooth
Възпроизвеждане на музика от мобилни 
телефони и компютър чрез безжичната 
технология Bluetooth® и aptX®
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Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod 

touch 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 2-
ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod 
nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, 
iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 
2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod 
touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 80 W (<1% THD)
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук в 4 режима

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители
• Основен високоговорител: Система 
басрефлексни високоговорители, 4" 
високоговорител за ниски честоти

• Брой вградени високоговорители: 6

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/всички/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, 20 
програмируеми песни, Бързо напред/назад, 
Търсене на следваща/предишна песен

• Тип устройство за зареждане: моторизирано
• Поддръжка на ID3 тагове
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, 
Стоп

• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео

• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Тип на програмата, Име на станцията, 
Настройка на RDS часовника

• Предварително настроени станции: 20
• LNA – антена: FM антена
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Възможности за свързване
• Други връзки: FM антена
• 3,5 мм стерео вход: MP3 Link
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен 
вход

• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, aptX

Комфорт
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер на 
заспиване, USB аларма, iPod аларма

• Часовник: На основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Икономичен режим на готовност: 0,5 вата
• Зарядно устройство: iPhone, iPod
• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, FM 
антена, Аудио кабел

• Ръководство за бърз старт: Английски, немски, 
фламандски, френски, испански, италиански

• Дистанционно управление
• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

560 x 1120 x 390 мм
• Бруто тегло: 30,7 кг
• Нето тегло: 26,3 кг
• Дълбочина на главния блок: 300 мм
• Височина на главния блок: 985 мм
• Ширина на главния блок: 300 мм

Захранване
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
•
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