
 

 

Philips Fidelio
dokkolós hangrendszer

Bluetooth® aptX és AAC

DTM9030

V
A
Élv

vez

bá

ha
ezeték nélküli Hi-Fi tornyok
 hangzás bűvöletében
ezze a Philips Fidelio Hi-Fi tornyok által nyújtott hihetetlenül valósághű hangzást. Továbbítson zenét 

eték nélkül Bluetooth® kapcsolaton az aptX® és az AAC technológiával. Játssza le CD-it, vagy 

rmilyen iPod vagy iPhone eszközét a Philips DualDock technológiával. Élvezze az egész teret betöltő 

ngzást mindössze két hangsugárzó segítségével.

Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával
• A földre helyezhető hangsugárzók ideális hangvisszaadást biztosítanak
• Zenelejátszás Bluetooth® és aptX® technológiával

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• DualDock az iPod/iPhone töltéséhez és lejátszásához (Lightning és 30-érintkezős)

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• 160 W kimeneti RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Egyedülálló toronykialakítás az Ön életstílusához tervezve. Egyedülálló toronykialakítás



 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 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 

teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.

DualDock töltéshez és játékra

A Lightning és a 30-érintkezős Apple 
készülékcsatlakozóval felszerelt, karcsú stílusú 
DualDock felbukkan, amikor csatlakozóra van 
szükség, és iPhone/iPod tartóként is funkcionál

Padlón álló hangszórók

A Fidelio hangtornyok földre helyezhető 
hangsugárzók, amelyek optimális akusztikus 
hangerőt biztosítanak, ezáltal gazdag és tiszta 
hangzást nyújtanak. Ötvözik a hagyományos 2-

utas hangsugárzó középtartományának 
pontosságát a kiterjesztett basszussal az alsó 
tartomány támogatásához, így ideális, 
kifinomult zenei hangzást eredményeznek.

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.

Zenelejátszás Bluetooth technológiával
Játsszon le zenét mobiltelefonjáról és 
számítógépéről Bluetooth® és aptX® 
technológiával
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iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: 7. generációs iPod nano, 5. 

generációs iPod touch, iPod classic, 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 4, iPhone 4S, 

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 × 80 W (<1% 

THD)
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 4 

üzemmód
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• Fő hangsugárzó: Bass Reflex hangsugárzó rendszer, 

4"-es mélyhangszóró
• A beépített hangszórók száma: 6

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
• ID3-tag támogatás
• Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, 

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

• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 
iPod töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó

• Automatikus digitális hangolás
• RDS: Programtípus, Állomásnév, RDS órabeállítás
• Programhelyek: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

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

koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, aptX

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

Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés, iPod ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Eco készenléti állapot: 0,5 W
• Töltőkészülék: iPhone, iPod
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM 

antenna, Audiokábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, 

holland, francia, spanyol, olasz
• Távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

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

560 x 1120 x 390 mm
• Bruttó tömeg: 30,7 kg
• Nettó tömeg: 26,3 kg
• Főegység mélysége: 300 mm
• Főegység magassága: 985 mm
• Főegység szélessége: 300 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
•
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