
 

 

Philips
Микро музикална система

• Поставка за iPod/iPhone/iPad
• DAB+

DCB852
Истинската съблазън на звука

Завладяващ звук
Добавете стил с тази изумителна микро Hi-Fi озвучителна система Philips. Наслаждавайте се на 

ясно DAB+ радио без смущения, с пълно управление чрез безплатното приложение DigitalRadio, 

и на богато видео чрез RadioVIS. Възпроизвеждайте музика от компактдискове и портативни 

устройства чрез USB или MP3-Link.

Вашата пълна музикална система
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
• Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Безплатно приложение DigitalRadio с RadioVIS и управление на DAB+/FM

Богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Обща изходна мощност 30W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Стилен настолен дизайн с висококачествен металически лицев панел
• Елегантен дизайн със свръхтънко CD гнездо
• С повърхност от дърво и алуминий, за да подхожда на вашия стил на живот



 Съвместим с DAB и FM

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 "привърже" към 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 движение.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 

честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Безплатно приложение DigitalRadio
Включете радио екстри с RadioVIS – мощна 
функция, предоставяна от RadioDNS - 
организация, която свързва DAB станциите 
с интернет. RadioVIS радиото става едно по-
богато изживяване с интернет съдържание 
в реално време. То показва как 
информацията от интернет се добавя към 
функцията на радиото и ви дава 
предаванията на DAB, придружени с ярки 
слайдшоута от новини, информация за 
трафика, реклами и други, в зависимост от 
информацията, която предоставят 
радиостанциите. За да се радвате на 
RadioVis, просто отидете в Apple App Store, 
за да изтеглите безплатното приложение 
Philips DigitalRadio. Това приложение ви 
дава пълно управление на цялото радио в 
DAB+ и FM.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см 
(3")". MP3 е революционна технология за 
компресия, чрез която големи цифрови 
музикални файлове могат да станат до 10 
пъти по-малки без това да влоши радикално 
аудио качеството им. MP3 се превърна в 
стандартен формат за аудио компресия, 
използван в Интернет, който позволява 
бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.
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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
• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на 
станцията

• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• DAB/DAB+: Обхват III, Информационен 
дисплей, Меню

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: Бяло
• 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): 

380 x 165 x 227 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

495 x 338 x 238 мм
• Нето тегло: 4,19 кг

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

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, 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 nano 6-то 
поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod 
touch 3-то поколение, iPod touch 4-то 
поколение

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

iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2
•
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* Не се поддържа музика с технология за управление на правата 
върху електронно съдържание (DRM).

http://www.philips.com

