
 

 

Philips
Hudební mikrosystém

• Dok pro iPod/iPhone/iPad
• DAB+

DCB852
Kouzlo zvuku

Posedlost zvukem
Buďte styloví s tímto Hi-Fi hudebním mikrosystémem Philips. Užijte si čistý a nerušený 
zvuk rádia DAB+ s kompletním ovládáním díky aplikaci DigitalRadio a krásným obrazem 
díky aplikaci RadioVIS. Přehrávejte disky CD a přenosná zařízení přes USB nebo MP3 Link.

Úplný hudební systém
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
• Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Bezplatná aplikace DigitalRadio s funkcí RadioVIS a ovládáním DAB+/FM

Bohatý a čistý zvuk
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Celkový výstupní výkon 30 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Stylový design pro pracovní plochu s kvalitním metalickým předním panelem
• Elegantní provedení se supertenkým slotem na disk CD
• Povrchová úprava ze dřeva a hliníku ladí s vaším životním stylem



 Kompatibilní s DAB a FM

Digitální rádio DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle 
analogového vysílání FM, novým způsobem 
vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. 
Nabízí posluchačům více možností a informací 
poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez 
praskání. Technologie umožňuje přijímači 
zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. 
S digitálními stanicemi DAB si nemusíte 
pamatovat frekvence a ladění se provádí podle 
názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále 
přelaďovat.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 

rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Bezplatná aplikace DigitalRadio
Nalaďte si doplňkové služby pomocí funkce 
RadioVIS: jedná se o výkonnou funkci 
poskytovanou organizací RadioDNS, která 
propojuje stanice DAB s internetem. Díky 
funkci RadioVIS se poslech rádia obohatí o 
nové zážitky prostřednictvím internetového 
obsahu v reálném čase. Budete mít k dispozici 
vysílání DAB a k tomu doprovod v podobě 
živých prezentací zpráv, aktuálních dopravních 
informací, reklam a dalšího obsahu, jenž 
rozšiřuje okruh informací dostupných 
prostřednictvím rádia. Chcete-li si užívat funkci 
RadioVis, přejděte do obchodu Apple App 
Store a stáhněte si bezplatnou aplikaci Philips 
DigitalRadio. Aplikace vám rovněž umožní plně 
kontrolovat veškerá rádia DAB+ a FM.

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a 
CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio 
layer 3. Formát MP3 představuje kompresní 
technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké 
soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 
10krát, aniž by se významně snížila kvalita 
zvuku. Formát MP3 se stal standardním 
formátem komprese zvuku používaným na 
Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný 
přenos souborů.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno 
využívat výhodné možnosti připojování 
několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím 
vestavěného připojení USB Direct.
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Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, 
Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/
předchozí, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání), Přehrávání náhodného výběru

• Typ zavádění: Slot
• Režim přehrávání z kolébky: Rychlý posun vpřed/

zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a 
pozastavení, Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení 
zařízení iPod, Nabíjení iPadu

Zvuk
• Výstupní výkon: Celkový výkon 30 W RMS
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název 

stanice
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Menu

Možnosti připojení
• Další připojení: Pevná anténa FM
• Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm 

– připojení MP3 Link

Pohodlí
• Budíky: Časovač, Buzení rádiem, Buzení 

prostřednictvím disku CD, Budík iPod
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: LCD
• Barva podsvětlení: Bílá
• Podsvětlení: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list, 

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list
• Stručný návod k rychlému použití: 6 jazyků
• Uživatelská příručka: Dánština/Norština, Anglická, 

Francouzská, Německá, Italská

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 380 x 165 x 227 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 495 x 338 x 238 mm
• Čistá hmotnost: 4,19 kg

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz, Střídavý proud 100–240 V, 50/

60 Hz

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod nano, 

iPod 1G, iPod 5. generace, iPod classic, iPod nano 
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 
5 generace, iPod touch, iPod nano 6. generace, 
iPod touch 2 generace, iPod touch 3. generace, 
iPod touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad, iPad 2
•
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* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není 
podporována.
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