
 

 

Philips Fidelio
dokstacijas skaņas sistēma
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ujieties augstas kvalitātes skaņai ar Philips Fidelio skaņas torņiem. Straumējiet mūziku bezvadu 
lā, izmantojot Bluetooth® aptX un AAC. Atskaņojiet kompaktdiskus vai iPod vai iPhone mūziku 
Philips DualDock. Visaptverošs skaņas piepildījums tikai no diviem skaļruņiem.

Baudiet Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas sniegto brīvību
• Uz grīdas novietojami skaļruņi ideālai mūzikas baudīšanai
• Mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju un aptX®

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• DualDock iPod/iPhone uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30 kont.)

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 160 W RMS kopējā izejas jauda

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Unikāls torņveida dizains, kas atbilst jūsu dzīvesstilam



 USB Direct

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši 
pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB 
lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota 
tieši no Philips ierīces.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši 
atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides 
atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina 
priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio 
sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī 
ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno 
portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

DualDock uzlādēšanai un atskaņošanai

Radīts, lai apvienotu plānu konstrukciju ar 
Lightning un 30 kontaktu Apple ierīču 
savienošanas iespējām, DualDock tiek izvirzīts, 
kad nepieciešams atsegt savienotājus, un to var 
izmantot kā iPhone/iPod statīvu.

Uz grīdas novietojami skaļruņi

Fidelio skaņas torņi ir skaļruņi ar grīdas statīvu, 
kas nodrošina optimālu akustiskas skaļumu 
piesātināta un pirmšķirīga skanējuma radīšanai. 
Tajos apvienota vidējā diapazona precizitāte, 
ko sniedz standarta 2 virzienu skaļruņa 
konstrukcija, ar zemfr. skaņas papildinājumu, lai 

atbalstītu skaņas spektra zemo toņu 
atskaņošanu. Skaļruņi ir ideāli noregulēti 
izsmalcinātam mūzikas baudījumam.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-
RW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju 
apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt 
desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas 
kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas 
formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu 
pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. 
Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no 
autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī 
veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, 
ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un 
pārsūtot uz atskaņotāju.

Mūzikas atskaņošana, izmantojot 
Bluetooth
Mobilo tālruņu un datora mūzikas atskaņošana, 
izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju un 
aptX®
DTM9030/10

Izceltie produkti
Dokstacijas skaņas sistēma
Bluetooth® aptX un AAC



Izlaides datums  
2015-05-17

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 001 06009
EAN: 08 71258 16962 07

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com
iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod nano 7. paaudze, iPod touch 5. 

paaudze, iPod classic, iPod nano (2. paaudze), iPod 
nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod 
nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod 
touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch 
(3. paaudze), iPod touch (4. paaudze)

iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone, 

iPhone 3G, iPhone 3GS

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 2 x 80 W (<1% THD)
• Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 

režīmi
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu 

sist., 4" zemfrekvenču skaļrunis
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 6

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks
• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/

programma, Atskaņot jauktā secībā, 20 skaņdarbi, 
programmējams, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, 
Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana

• Ielādētāja tips: Motorizēts
• ID3 tagu atbalsts
• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 

Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā, Apturēt

• Spraudņa atskaņošanas režīms: iPhone uzlāde, iPod 
uzlāde

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana

• RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums, RDS 
pulksteņa iestatīšana

• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

Savienojamība
• Citi savienojumi: FM antena
• 3,5 mm stereo ieeja: MP3 saite
• Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Digitālā 

koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, aptX

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio 

modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, USB 
modinātāja signāls, iPod modinātāja signāls

• Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: VFD displejs
• Eco gaidstāves režīms: 0,5 vati
• Uzlādes ierīce: iPhone, iPod
• Displeja tips: VFD displejs

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena, 

Audio kabelis
• Īsa lietošanas pamācība: Angļu, vācu, holandiešu, 

franču, spāņu, itāļu
• Tālvadības pults
• Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

560 x 1120 x 390 mm
• Bruto svars: 30,7 kg
• Neto svars: 26,3 kg
• Ierīces dziļums: 300 mm
• Ierīces augstums: 985 mm
• Ierīces platums: 300 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
•
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