
 

 

Philips Fidelio
wieża z podstawką 
dokującą

Bluetooth® aptX i AAC

DTM9030
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scynacja Dźwiękiem

nurz się w doskonałej jakości dźwięku, płynącym z wież muzycznych Philips Fidelio. Przesyłaj muzykę 

umieniowo przez Bluetooth® dzięki obsłudze kodeków aptX i AAC. Słuchaj muzyki z płyt CD bądź 

wolnych urządzeń iPod lub iPhone dzięki stacji dokującej Philips DualDock. Wypełnij pomieszczenie 

iękiem za pomocą tylko dwóch głośników.

Wolność dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth®
• Głośniki podłogowe zapewniające doskonałe odtwarzanie muzyki
• Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem technologii bezprzewodowej Bluetooth® z użyciem 

kodeków aptX®

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• DualDock do ładowania urządzeń iPod/iPhone i odtwarzania muzyki (złącza Lightning oraz 30-

stykowe)

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Całkowita moc wyjściowa 160 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Wyjątkowe wzornictwo wieży, pasujące do Twojego stylu



 Bezp. połącz. USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć 
urządzenie USB do portu USB w urządzeniu 
Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana 
bezpośrednio z urządzenia Philips.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

DualDock do ładowania i odtwarzania

DualDock został zaprojektowany tak, aby 
elegancko pasował do złącza Lightning i złącza 
30-stykowego urządzeń firmy Apple. W razie 
potrzeby można go rozłożyć, aby odsłonić 
złącza. Służy on też jako podstawka do 
urządzeń iPhone i iPod.

Głośniki podłogowe

Wieże muzyczne Fidelio to głośniki 
podłogowe, które zapewniają optymalną moc 
akustyczną, pozwalającą wygenerować bogaty i 
nieskazitelny dźwięk. Stanowią połączenie 
średniozakresowej dokładności tradycyjnych, 
2-drożnych głośników oraz bogatego 

brzmienia basów, co pozwala na wzmocnienie 
dolnej części spektrum akustycznego, dzięki 
czemu idealnie nadają się do doskonałego 
odtwarzania muzyki.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i 
CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 
10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia 
słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i 
WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z 
autoryzowanych stron internetowych z 
muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików 
MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth
Odtwarzanie muzyki z telefonów i urządzeń 
mobilnych za pośrednictwem technologii 
bezprzewodowej Bluetooth® z użyciem 
kodeków aptX®
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod nano 7. generacji, iPod touch 5. 

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

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone, 

iPhone 3G, iPhone 3G

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 80 W (< 1% THD)
• Korekcja dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji 

dźwięku
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Główny głośnik: System Bass Reflex, Niskotonowy 

4 cale
• Liczba wbudowanych głośników: 6

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/

wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Programowanie 20 utworów, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem
• Obsługa znaczników ID3
• Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do 

przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/
następny, Odtwarzanie zaprogramowane, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, 
Zatrzymywanie

• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe

• RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji, Zegar z 
funkcją RDS

• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Antena FM
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: MP3 Link
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne 

wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, aptX

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy, budzenie z 
urządzenia USB, Budzenie z odtwarzacza iPod

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 
czasowy

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Zasilanie Eco Power Standby: 0,5 W
• Ładowarka: iPhone, iPod
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Antena FM, Przewód audio
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, 

holenderski, francuski, hiszpański, włoski
• Pilot zdalnego sterowania
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

560 x 1120 x 390 mm
• Waga brutto: 30,7 kg
• Waga netto: 26,3 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 300 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 985 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 300 mm

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
•
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