
 

 

Philips Harmony
Hifisysteem met 
componentontwerp

Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB8000
Natuurlijk, levensecht geluid

Bezeten van muziek
De tweeter aan de bovenkant zorgt ervoor dat uw favorieten natuurlijk klinken. Of u nu 
uw iPod/iPhone/iPad aan het afspelen en opladen bent of aan het luisteren naar DAB+-
radio, dit Philips DCB8000/10-HiFi-systeem van aluminium biedt een geweldige ervaring.

Verrijk uw luisterervaring
• ClariSound voor kristalhelder geluid met levensechte details
• Tweeter aan de bovenkant voor gedetailleerd en natuurlijk geluid
• Woofer van glasvezel voor een natuurlijke weergave van het geluid
• Innovatieve baspoort voor een puur en vol basgeluid
• Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
• Totaal uitgangsvermogen van 160 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad via de USB-aansluiting
• Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal
• Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling



 ClariSound

ClariSound blaast uw favoriete muziek nieuw 
leven in door een kristalhelder en gedetailleerd 
geluid, vol warmte en structuur. De tweeter 
aan de bovenkant zorgt voor een dieper, 
ontzettend helder geluid en de superefficiënte 
kegelvormige woofer van glasvezel zorgt voor 
een breed geluid dat iedere kamer kan vullen. 
Dankzij de innovatieve baspoorttechnologie 
van Philips is de pure geluidskwaliteit in 
evenwicht met het diepe en gedefinieerde 
basgeluid. Een zachte dome garandeert een 
levensechte weergave van stemmen en 
instrumenten, zodat u kunt genieten van alle 
dynamische en gevoelige nuances van de 
originele opname.

Vergulde luidsprekeraansluiting

De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor 
een betere transmissie van het audiosignaal 
dan traditionele click-fit aansluitingen. De 
aansluiting vermindert ook het verlies van 
elektrische signalen die van de versterker naar 

de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor 
ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Compatibel met DAB en FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, 
naast FM-transmissie, een nieuwe manier van 
radio uitzenden via een netwerk van terrestrial 
zenders. De luisteraar heeft meer keuze en 
informatie en geniet van een heldere, 
kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze 
technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-
zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 
zendernaam, zodat er onderweg ook niet 
opnieuw hoeft te worden afgestemd.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 

MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en 
opladen

Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u 
uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw 
draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op 
het Philips-systeem om volop van uw favoriete 
muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad 
wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen 
te maken dat de batterij van uw draagbare 
speler leeg raakt. Zodra u het draagbare 
apparaat in het entertainmentsysteem met 
oplaadstation plaatst, wordt het automatisch 
opgeladen.

Directe weergave vanaf USB

Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw 
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort 
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek 
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te 
spelen.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 80 W
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, 

Volume, Klasse 'D' digitale versterker

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Dome-tweeter
• Hoofdluidspreker: 5,25 inch woofer, 

Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 
Afneembare luidsprekergrills

• Luidsprekerverbetering: Vergulde 
luidsprekeraansluitingen

Audioweergave
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-
CD, USB Flash Drive

• Dock-afspeelmodi: Afspelen en onderbreken, Snel 
vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en 
omlaag, Volgende en vorige nummer

• USB-modi voor directe weergave: Spelen/pauze, 
Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/
volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

• Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Tuner/ontvangst/transmissie
• DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan
• Tunerbereik: FM-stereo, FM-mono
• Voorkeurzenders: 20
• RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst, 

RDS-klokinstelling
• Tunerverbetering: Eenvoudige installatie (Plug & 

Play), Automatisch digitaal afstemmen, 
Automatisch scannen

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
• Hoofdtelefoon: 6,3 mm
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Luidsprekers links/rechts, Lijnuitgang, MP3 Link, 
DAB-antenne

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, 

iPod-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: VFD-scherm
• Indicaties: DIM-modus
• Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
• Ladertype: Lade

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 3,5 mm-

stereo lijningangkabel, DAB-antenne, Snelle 
gebruikershandleiding

• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 44 
toetsen en 2 AAA-batterijen

• Gebruiksaanwijzing: Engels, Duits, Frans, Deens, 
Noors, Italiaans

Afmetingen
• Breedte hoofdunit: 270 mm
• Hoogte hoofdunit: 146 mm
• Diepte hoofdunit: 295 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

180 x 282 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 325 mm
• Breedte van de verpakking: 750 mm
• Hoogte van de verpakking: 350 mm
• Diepte van de verpakking: 340 mm
• Brutogewicht: 16,5 kg
• Nettogewicht: 14,5 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 1e generatie, iPod 

nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod 
nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod 
nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 3e 
generatie, iPod touch 4e generatie, iPod 5e 
generatie, iPod classic, iPod Mini

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPad 2
•
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