
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

• Telakka iPodille/iPhonelle/
iPadille

• DAB+

DCB852
Houkutteleva ääni

Hulluna ääneen
Päivitä tyylisi tällä Philips-mikrohifijärjestelmällä. Kuuntele selkeää ja häiriötöntä DAB+ -radiota ja 
nauti täydellisestä hallinnasta ilmaisen DigitalRadio-sovelluksen avulla sekä runsaista kuvista 
RadioVISin kautta. Toista CD-levyjä ja musiikkia kannettavista laitteista USB:n tai MP3 Linkin kautta.

Täydellinen musiikkijärjestelmä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
• DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Maksuton DigitalRadio-sovellus, jossa RadioVIS ja DAB+/FM-hallinta

Rikas ja selkeä ääni
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Tyylikäs muotoilu ja huippuluokan metallinen etupaneeli
• Elegantti muotoilu ja erittäin ohut CD-paikka
• Puu- ja alumiinipinta sopii tyyliisi



 DAB- ja FM-yhteensopiva

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva 
DAB-digitaaliradio (Digital Audio 
Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-
ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. 
Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja 
ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja 
häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi 
lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan 
signaaliin. DAB-digitaaliasemien 
lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan 
ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 

esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Maksuton DigitalRadio-sovellus
Kuuntele radion lisätoimintoja RadioDNS:n 
tuottaman RadioVIS-ominaisuuden avulla. 
RadioDNS on organisaatio, joka linkittää DAB-
asemat internetiin. RadioVIS tekee radiosta 
rikkaamman elämyksen reaaliaikaisen internet-
sisällön avulla. Se määrittää, miten 
verkkotiedot lisätään radiotoimintoon, minkä 
ansiosta saat DAB-lähetyksiä sekä eläviä 
uutisdiaesityksiä, liikennepäivityksiä, mainoksia 
ja paljon muuta radioaseman tarjoamista 
tiedoista riippuen. Voit nauttia RadioVIS:istä 
lataamalla maksuttoman Philips DigitalRadio -
sovelluksen Apple App Storesta. Sovelluksen 
avulla saat myös täyden DAB+- ja FM-radion 
hallinnan.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-
7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa 
suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 
kertaa pienempään kokoon ilman, että 
äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten 
tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään 
internetin suosituin äänenpakkausformaatti, 
sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää 
nopeasti ja helposti.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit 
käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän 
USB Direct -ominaisuuden avulla.
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Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Pikahaku eteen/
taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, 
Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Paikka
• Toisto lataustelineestä: Nopeutus eteen- ja 

taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja 
keskeytys, iPhonen lataaminen, iPod-laitteen 
lataaminen, iPadin lataaminen

Ääni
• Lähtöteho: Kokonaisteho 30 W RMS
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, Digitaalinen äänensäätö
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Pikavalinnat: 20
• RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, 

Aseman nimi
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• DAB/DAB+: Band III, Infonäyttö, Valikko

Liitännät
• Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link

Käytön mukavuus
• Herätykset: Uniajastin, Radioherätys, CD-herätys, 

iPod-herätys
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: LCD
• Taustaväri: valkoinen
• Taustavalo: KYLLÄ

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuinen 

takuuvihko, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), 
Takuutodistus

• Pikaopas: 6 kieltä
• Käyttöopas: tanska/norja, englanti, ranska, saksa, 

italia

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 380 x 165 x 227 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 495 x 338 x 238 mm
• Nettopaino: 4,19 kg

Virta
• Virtalähde: 50 Hz, 100–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 1G, 

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

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPad 2
•
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Tekniset tiedot
Mikromusiikkijärjestelmä
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille DAB+

* Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.

http://www.philips.com

