
 

 

Philips
докинг система за 
забавления

• Поставка за iPod/iPhone/iPad
• DAB+

DCB352
Завладяващ звук

Стилна докинг станция
Освободете вашата музика от iPod/iPhone/iPad и й се насладете с превъзходния звук от докинг 

системата за забавления Philips DCB352. Със стилен дизайн и модерно покритие тип "металик", 

системата има DAB+ и може да се похвали с 30 W ефективна номинална мощност за наистина 

динамичен звук.

Слушайте DAB радио с цифрово качество
• Ясно DAB радио+ без пращене
• Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 30W RMS
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Елегантен дизайн със свръхтънко CD гнездо



 Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

Ясно DAB+ радио без пращене

Цифровото радио DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting) освен че се излъчва наложено 
върху аналоговия FM сигнал, представлява и 
нов начин на радиоизлъчване по мрежа от 
наземно базирани предаватели. То предлага 
на слушателите повече избор и 
информация, с чист, лишен от всякакви 
смущения звук. Тази технология позволява 
на приемника да се фиксира на най-силния 
достъпен сигнал. При цифровите 
радиостанции на DAB+ не се налага 

запомняне на честоти, настройките се 
правят по името на станцията, така че няма 
проблеми за избор по време на пътуване.

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.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/
iPad

Наслаждавайте се на любимата си MP3 
музика, докато зареждате вашия iPod/
iPhone/iPad! Поставката ви позволява да 
свържете вашето портативно устройство 
директно със системата на Philips, за да 
слушате любимата си музика с превъзходен 
звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/
iPhone/iPad, докато свири, за да слушате 
музика, без да се притеснявате, че 

батерията на портативния ви плейър ще се 
изтощи. Системата автоматично зарежда 
портативното устройство, докато то е в 
нея.

Свръхтънко CD гнездо

Елегантен дизайн със свръхтънко CD гнездо

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към 
USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. 
Цифровата музика ще бъде възпроизведена 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със 
семейство и приятели.
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Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

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

• Тип устройство за зареждане: Слот
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Бързо напред и назад, Следваща и предишна 
песен, "Изпълнение" и "Пауза", Зареждане на 
iPhone, Зареждане на iPod, Зареждане на iPad

Звук
• Изходна мощност: Обща мощност 30 W RMS
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите, Управление на цифров звук

• Звукова система: Стерео

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти, Система басрефлексни 
високоговорители

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20
• DAB: Обхват III, Информационен дисплей, 
Меню, Интелигентно сканиране

• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на 
станцията

• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Възможности за свързване
• Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник

• Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка

Удобство
• Аларми: Таймер за заспиване, Радиобудилник, 

CD аларма, iPod аларма
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на подсветката: Синьо
• Подсветка

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Листовка с гаранция за 
цял свят, 3,5 мм стерео входен кабел, 
Гаранционна карта

• Ръководство за бърз старт: 6 езика
• Ръководство за потребителя: датски/норвежки, 
английски, френски, немски, италиански

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

389,5 x 140 x 200,5 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

462 x 275 x 200 мм
• Тегло вкл. опаковката: 4,1 кг

Power
• Електрозахранване: 50 Hz, 100-240 V променлив 
ток, 50/60 Hz

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с 
цветен дисплей, iPod 1G, iPod 5-то поколение, 
iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 
2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod 
nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, 
iPod touch, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 
GB, iPod nano 6-то поколение

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad
•
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* Не се поддържа музика с технология за управление на правата 
върху електронно съдържание (DRM).

http://www.philips.com

