
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB852
De aantrekkingskracht van muziek

Bezeten van muziek
Verrijk uw huis met dit stijlvolle Philips Micro HiFi-geluidssysteem. Geniet van heldere, 
storingsvrije DAB+-radio, met volledige controle via de gratis DigitalRadio-app en rijke visuele 
presentatie via RadioVIS. Speel CD's en draagbare apparaten af via USB of MP3 Link.

Uw complete muzieksysteem
• Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
• Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• Gratis DigitalRadio-app met RadioVIS en DAB+/FM-bediening

Rijk en helder geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur
• Stijlvol tafelmodel met hoogwaardig metallic voorpaneel
• Elegant ontwerp met superslanke CD-sleuf
• Houten en aluminium afwerking die bij uw levensstijl past



 Compatibel met DAB en FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, 
naast FM-transmissie, een nieuwe manier van 
radio uitzenden via een netwerk van terrestrial 
zenders. De luisteraar heeft meer keuze en 
informatie en geniet van een heldere, 
kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze 
technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-
zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 
zendernaam, zodat er onderweg ook niet 
opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 

kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Gratis DigitalRadio-app
Luister naar radio-extra's met RadioVIS - een 
krachtige functie van RadioDNS, een 
organisatie die DAB-stations met internet 
verbindt. RadioVIS zorgt voor een rijke radio-
ervaring met real time internetinhoud. De app 
specifeert hoe internetinformatie aan radio 
wordt toegevoegd en u krijgt DAB-
uitzendingen begeleid door levendige 
presentaties van het nieuws, verkeer, updates, 
reclames en meer om zo de informatie van 
radiostations uit te breiden. Download de 
gratis Philips DigitalRadio-app via de Apple App 
Store om te genieten van RadioVis. Met de app 
hebt u ook volledige controle over alle DAB+- 
en FM-radio.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")'. MP3 is een revolutionaire 
compressietechnologie waarmee grote digitale 
muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen 
worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is 
de audiocompressienorm voor internet 
geworden waarmee snel en eenvoudig 
audiobestanden worden uitgewisseld.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen 
alle bestanden worden overgebracht en geniet 
u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
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Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, 

Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/
achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer 
zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle

• Ladertype: Sleuf
• Afspeelmodus oplaadstation: Snel vooruitspoelen 

en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken, iPhone opladen, iPod 
opladen, iPad opladen

Geluid
• Uitgangsvermogen: Totaal vermogen van 30 W 

RMS
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflex-

luidsprekersysteem

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor 

FM
• Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 

Link

Comfort
• Alarmfuncties: Sleeptimer, Radio-alarm, CD-alarm, 

iPod-alarm

• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Achtergrondverlichting

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wereldwijde 

garantiekaart, 3,5 mm stereolijningangkabel, 
Garantiecertificaat

• Snelstartgids: 6 talen
• Gebruiksaanwijzing: Deens/Noors, Engels, Frans, 

Duits, Italiaans

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

380 x 165 x 227 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

495 x 338 x 238 mm
• Nettogewicht: 4,19 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz, 100 - 240 V AC, 50/60 

Hz

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

1G, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod nano 1e 
generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod touch, iPod nano 6e generatie, iPod 
touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod 
touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPad 2
•
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