
 

 

Philips Harmony
Hi-Fi-system med 
komponent

Docka för iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB8000
Naturligt och verklighetstroget ljud

Besatt av ljud
Med en toppmonterad tweeter spelas dina favoriter upp med ett naturligt ljud. Oavsett 
om du spelar upp och laddar en iPod/iPhone/iPad eller lyssnar på DAB+-radio bjuder det 
här Philips DCB8000/10 Hi-Fi-systemet i aluminium på en fantastisk upplevelse.

Berika din ljudupplevelse
• ClariSound för kristallklart ljud med verklighetstrogna detaljer
• Toppmonterad tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Glasfiberwoofer för naturlig ljudåtergivning
• Innovativ basport för ren och fyllig bas
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
• Total uteffekt på 160 W RMS

Lyssna på musik från olika källor
• Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Förstklassig finish med ädla material
• Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet



 ClariSound

ClariSound ger din favoritmusik nytt liv med 
kristallklart och detaljerat ljud som har både 
värme och struktur. En toppmonterad tweeter 
ger ljud med briljant klarhet, och en 
supereffektiv wooferkon i glasfiber garanterar 
en bred ljudbild som fyller vilket rum som 
helst. Ljudets rena prestanda balanseras med 
djup och väldefinierad bas tack vare Philips 
basportsteknik. En mjuk dome-högtalare 
återger röst- och instrumentaldetaljer på ett 
naturligt sätt så att du kan få all den dynamik 
och de emotiva nyanser som finns i originalet.

Guldpläterad högtalaranslutning

Den guldpläterade högtalaranslutningen ger 
bättre ljudsignalöverföring jämfört med 
traditionella click-fit-anslutningar. Den 
minimerar dessutom den elektriska 
signalförlusten från förstärkaren till 

högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som 
är så realistisk som möjligt.

Kompatibel med DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu 
digitalradio med DAB (Digital Audio 
Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända 
radio via ett nätverk av markbundna sändare. 
Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan 
knaster. Med den här teknologin kan sändaren 
anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. 
På DAB-digitalstationer finns det inga 
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det 
räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 
med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 

Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan 
du ansluta den bärbara enheten direkt till 
Philips-systemet för underhållning så att du kan 
lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet 
laddar den bärbara enheten när den är dockad.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 80 W
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, 

Loudness, Digital klass D-förstärkare

Högtalare
• Högtalartyper: Dome tweeter
• Huvudhögtalare: 5,25 tums woofer, 2-vägs, 

Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
• Högtalarförbättring: guldpläterade 

högtalaranslutningar

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-

skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Uppspelningslägen för dockning: spela upp och 

pausa, snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp 
och ned, nästa och föregående spår

• Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, 
snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

• Övrigt: ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning
• DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan
• Radioband: FM-stereo, FM mono
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-

klocka
• Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & 

Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk 
avsökning

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
• Hörlur: 6,3 mm
• Anslutningar bak: AUX-ingång, Vänster och höger 

högtalare, Linjeutgång, MP3 Link, DAB-antenn

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm

• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: VFD-display
• Indikationer: DIM-läge
• Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
• typ av laddare: släde

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 3,5 mm 

stereoanslutningskabel, DAB-antenn, Snabbguide
• Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 

2xAAA-batterier
• Bruksanvisning: Engelska, tyska, franska, danska, 

norska, italienska

Mått
• Huvudenhet, bredd: 270 mm
• Huvudenhet, höjd: 146 mm
• Huvudenhet, djup: 295 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 180 x 282 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 325 mm
• Paketbredd: 750 mm
• Paketbredd: 350 mm
• Pakethöjd: 340 mm
• Bruttovikt: 16,5 kg
• Nettovikt: 14,5 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano, 1: generationen, iPod 

nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e 
generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen, iPod Touch, iPod touch, 3:e 
generationen, iPod touch, 4:e generationen, iPod, 
5:e generationen, iPod Classic, iPod Mini

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2
•

DCB8000/10

Specifikationer
Hi-Fi-system med komponent
Docka för iPod/iPhone/iPad DAB+

http://www.philips.com

