
 

 

Philips Harmony
Komponentný Hi-Fi 
systém

• Dok pre zariadenia iPod/iPhone/
iPad

• DAB+

DCB8000
Prirodzený a verný zvuk

Posadnutí zvukom
Navrchu umiestnený výškový reproduktor prehrá vaše obľúbené skladby s prirodzene znejúcimi 

detailmi. Či už prehrávate zvukový obsah zo zariadení iPod/iPhone/iPad, ktoré zároveň nabíjate, alebo 

počúvate rádio DAB+, Hi-Fi systém Philips DCB8000/10 s telom z hliníka ponúka skvelý zážitok.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• ClariSound pre dokonalý zvuk plný verných detailov
• Navrchu umiestnený výškový reproduktor prináša detailný a prirodzený zvuk
• Basový reproduktor zo sklených vlákien umožňuje prirodzenú reprodukciu zvuku
• Inovatívny basový port zaručí čisté a bohaté basy
• Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
• Celkový výstupný výkon 160 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
• Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov
• Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl



 ClariSound

Technológia ClariSound vdýchne vašej 
obľúbenej hudbe nový život pomocou 
dokonalého zvuku plného verných detailov, 
ktorý znie príjemne a ucelene. Navrchu 
umiestnený výškový reproduktor prináša zvuk 
obohatený o brilantnú čistotu a vysokoúčinný 
basový reproduktor zo sklených vlákien 
vytvorí širokú zvukovú scénu, ktorá zaplní 
každú miestnosť. Číry zvukový výkon je 
vyvážený jasne definovanými basmi vďaka 
inovačnej technológii basových portov 
spoločnosti Philips. Mäkký kužeľ poskytuje 
vernú reprodukciu detailov hlasu aj nástrojov, 
takže oceníte všetky dynamické aj emotívne 
odtiene originálnej nahrávky.

Pozlátený konektor reproduktora

Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje 
lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s 
bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež 
minimalizuje elektrickú stratu signálu zo 
zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa 

dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa 
maximálne približuje realite.

Kompatibilné s DAB a FM

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie 
zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM 
vysielanie a je novým spôsobom vysielania 
rádia cez sieť terestriálnych vysielačov. 
Poslucháčom poskytuje viac možností a 
informácii v čistej kvalite zvuku bez praskania. 
Technológia umožňuje poslucháčovi, aby 
zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi 
stanicami s DAB si nemusíte pamätať 
frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu 
stanice.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 

jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/
iPhone/iPad

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo 
iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho 
prenosného zariadenia priamo k systému 
Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu 
s vynikajúcim zvukom. Navyše počas 
prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad 
nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a 
nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria 
prenosného prehrávača. Keď je prenosné 
zariadenie v doku, systém automaticky nabije 
jeho batériu.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
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Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 80 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Hlasitosť, Digitálny zosilňovač triedy "D"

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Reproduktor s kužeľ. 

klenbou
• Hlavný reproduktor: 5,25" basový reproduktor, 2 

pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné 
mriežky na reproduktory

• Zdokonalenie reproduktora: pozlátené konektory 
reproduktorov

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, USB jednotka Flash

• Režimy prehrávania v doku: prehrať a pozastaviť, 
rýchlo dopredu a dozadu, ponuka, nahor a nadol, 
ďalšia a predchádzajúca skladba

• Režimy prehrávania cez USB Direct: prehrávanie/
pozastavenie, rýchle vyhľ. dozadu/rýchle 
vyhľ. dopredu, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, režim náhodného prehrávania, 
zastavenie

• Iné: Podpora ID3 textu

Tuner/Príjem/Vysielanie
• DAB/DAB+: Info displej, Ponuka, Smart scan
• Pásma tunera: FM Stereo, FM Mono
• Predvolené stanice: 20
• RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, 

nastavenie hodín RDS
• Zdokonalenie tunera: Jednoduché nastavenie (plug 

& play), automatické digitálne ladenie, automatické 
vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: USB 2.0
• Slúchadlo: 6,3 mm
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Ľavé a pravé 

reproduktory, Výstup, Funkcia MP3 Link, DAB 
anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod 

alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: Displej VFD
• Označenia: Režim DIM
• Nabíjacie zariadenie: iPad, iPhone, iPod
• Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Kábel pre 3,5 mm stereo 
vstup, DAB anténa, Rýchla užívateľská príručka

• Diaľkové ovládanie: 44-tlačidlové diaľkové 
ovládanie s 2 batériami AAA

• Manuál používateľa: Anglicky, nemecky, francúzsky, 
dánsky, nórsky, taliansky

Rozmery
• Šírka hlavnej jednotky: 270 mm
• Výška hlavnej jednotky: 146 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 295 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

180 x 282 mm
• Výška hlavného reproduktora: 325 mm
• Šírka balenia: 750 mm
• Výška balenia: 350 mm
• Hĺbka balenia: 340 mm
• Hmotnosť brutto: 16,5 kg
• Hmotnosť netto: 14,5 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 1. generácie, iPod nano 

2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. 
generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 
6. generácie, iPod touch, iPod touch 3. generácie, 
iPod touch 4. generácie, iPod 5. generácie, iPod 
classic, iPod mini

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2
•
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