
 

 

Philips
mikro zenei rendszer

• iPod/iPhone/iPad 
dokkolóegység

• DAB+,

DCB852
A hangzás varázsa

A hangzás bűvöletében
Ez a Philips Micro hifi rendszer maga a megtestesült stílus. Élvezze a tiszta és zavartalan DAB+ 

rádióadást, amihez az ingyenes DigitalRadio alkalmazás tökéletes vezérlést, a RadioVIS pedig gazdag képi 

tartalmat nyújt. Játsszon le zenét CD-ről és hordozható készülékekről az USB- vagy az MP3-

csatlakoztatás segítségével.

Az Ön komplett zenei rendszere
• Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
• DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
• Ingyenes DigitalRadio alkalmazás RadioVIS szolgáltatással és DAB+/FM vezérléssel

Tiszta, részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 30 W kimeneti RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Elegáns asztali kivitel csúcskategóriás fém előlappal
• Elegáns külső és szupervékony CD-nyílás
• Fa és alumínium kivitelben készül, az Ön életstílusához alkalmazkodva



 DAB és FM kompatibilitás

A DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az 
FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb 
választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; 
kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva 
el hozzájuk. A technológia segítségével a 
vevőkészülék rááll a számára észlelhető 
legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak 
köszönhetően nem kell többé megjegyezni a 
frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nincs többé 
akadály.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 

különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Ingyenes DigitalRadio alkalmazás
Különleges rádióadók behangolása a RadioVIS 
alkalmazással, mely a DAB rádióadókhoz az 
Interneten keresztül csatlakozó szervezet, a 
RadioDNS által biztosított hatékony 
szolgáltatás. A RadioVIS révén a rádió sokkal 
gazdagabb élményt nyújt a valós idejű 
internetes tartalom sugárzása közben. 
Meghatározza, hogyan gazdagítsák a webes 
információk a rádió funkcióit; a digitális 
hangsugárzásokat (DAB) élénk diavetítésekkel, 
közlekedési hírekkel, reklámokkal stb. társítja, 
a rádióadók által nyújtott információktól 
függően. A RadioVis szolgáltatás 
igénybevételéhez lépjen az Apple App Store 
oldalra, és töltse le az ingyenes Philips 
DigitalRadio alkalmazást. Az alkalmazás 
biztosítja a DAB+ és az FM rádióadások teljes 
körű kezelését is.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést 
takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési 
technológia, amellyel hatalmas digitális zenei 
fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az 
MP3 vált a világhálón használt szabványos 
hangtömörítési formátummá, amely a 
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi 
lehetővé.

USB Direct az MP3 formátumú zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 
megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozón keresztül.
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Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző 
műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típusa: Nyílás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: Gyorskeresés 

előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, 
Lejátszás és szünet, iPhone töltése, iPod töltése, 
iPad töltése

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 30 W RMS összteljesítmény
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangzásszabályzás
• Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3"-es mélyhangszóró, Bass Reflex 

hangsugárzó rendszer

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Programozott állomások: 20
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• DAB/DAB+: III sáv, Infó kijelző, Menü

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es sztereó bemenet - 

MP3 link

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, CD-

s ébresztés, iPod ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: Fehér
• Háttérvilágítás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél, 

3,5 mm-es sztereó bemenet, Garancialevél
• Gyors üzembe helyezési útmutató: 6 nyelv
• Felhasználói kézikönyv: dán/norvég, Magyar, 

francia, német, olasz

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

380 x 165 x 227 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

495 x 338 x 238 mm
• Nettó tömeg: 4,19 kg

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz, 100-240 V AC, 50/60 Hz

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod 

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

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad, iPad 2
•
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* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.
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