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dokovací hudební systém

Bluetooth® aptX a AAC

DTM9030

B
Po
Ne
po
pře
ezdrátové zvukové věže
sedlost zvukem

chte se pohltit Hi-Fi zvukem zvukových věží Philips Fidelio. Streamujte hudbu bezdrátově 
mocí funkcí Bluetooth® aptX a AAC. Přehrávejte své disky CD nebo libovolný iPod či iPhone 
s dok Philips DualDock. Získejte zvuk, co naplní celou místnost, z pouhých dvou reproduktorů.

Vychutnejte si svobodu díky bezdrátové technologii Bluetooth®
• Reproduktory na podlahu pro ideální reprodukci hudby
• Přehrávání hudby pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a funkce aptX®

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• DualDock pro nabíjení a přehrávání iPodu/iPhonu (Lightning a 30kolíkový)

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Celkový výstupní výkon 160 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Jedinečný věžový design pro váš životní styl



 Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše 
připojit zařízení USB k portu USB na zařízení 
Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení 
Philips.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

DualDock pro nabíjení a přehrávání

Zařízení DualDock bylo vytvořeno tak, aby 
svým elegantním designem splnilo možnosti 
připojení k zařízením Apple vybaveným 
konektorem Lightning a 30kolíkovým 
konektorem. Vysune se, když je třeba odhalit 
konektory, a funguje jako stojánek na iPhone 
nebo iPod.

Reproduktory na podlahu

Reproduktory Fidelio Sound Tower jsou 
reproduktory na podlahu nabízející optimální 
akustický objem pro vytvoření bohatého a 
čistého zvuku. Kombinují v sobě přesnost 
středního rozsahu tradičního dvoucestného 

reproduktoru a rozšíření basů, které podporují 
dolní část zvukového spektra. Díky tomu jsou 
ideální pro vynikající reprodukci hudby.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje 
zmenšit velikost velkých souborů s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA 
patří mezi kompresní formáty, díky kterým si 
vychutnáte svět digitální hudby na svém 
přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných 
zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své 
vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je 
do svého zařízení.

Přehrávání hudby pomocí funkce 
Bluetooth
Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a 
počítače prostřednictvím bezdrátové 
technologie Bluetooth® a funkce aptX®
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Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod nano 7. generace, iPod touch 

5. generace, iPod classic, iPod nano 2. generace, 
iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 
nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod 
touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 
3. generace, iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2x 80 W (<1% THD)
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex, 4" basový reproduktor
• Počet vestavěných reproduktorů: 6

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/

vše/program, Přehrávání náhodného výběru, 
Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun 
vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí

• Typ zavádění: Motorizované
• Podpora ID3 tagů: Ano
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, 
Funkce stop

• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení 
iPhone, Nabíjení zařízení iPod

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Systém RDS: Typ programu, Název stanice, 

Nastavení hodin RDS
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení
• Další připojení: Anténa FM
• Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Připojení MP3 

Link
• Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro 

koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, aptX

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Časovač, Buzení z USB, Budík iPod
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Typ displeje: Displej VFD
• úsporný pohotovostní režim: 0,5 W
• Nabíječka: iPhone, iPod
• Typ obrazovky: Displej VFD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa 

FM, Audio kabel
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

němčina, holandština, francouzština, španělština, 
italština

• Dálkový ovladač: Ano
• Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 

560 x 1 120 x 390 mm
• Hrubá hmotnost: 30,7 kg
• Čistá hmotnost: 26,3 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 300 mm
• Výška hlavní jednotky: 985 mm
• Šířka hlavní jednotky: 300 mm

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
•
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