
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

• Dokkingstasjon for iPod/iPhone/
iPad

• DAB+

DCB852
Attraktiv lyd

Lidenskap for lyd
Dette Hi-Fi-mikrolydanlegget fra Philips tilfører stil til hjemmet ditt. Nyt klar og 
forstyrrelsesfri DAB+-radio med full kontroll via den kostnadsfrie DigitalRadio-appen og 
flotte bilder via RadioVIS. Spill av CDer og bærbare enheter via USB eller MP3-link.

Ditt komplette musikksystem
• Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
• Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
• Gratis DigitalRadio-app med RadioVIS og kontroll for DAB+/FM

Fyldig og klar lyd
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• 30 W RMS total utgangseffekt

Design som passer interiøret
• Stilig skrivebordsdesign med front i eksklusivt metall
• Elegant design med superslank CD-spalte
• Utforming i tre og aluminium som passer til din livsstil



 Kompatibel med DAB og FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i 
tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å 
kringkaste radio på via et nettverk av 
bakkesendere. Det gir lytterne flere 
valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten 
forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren 
velge det sterkeste signalet den finner. DAB-
stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, 
og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at 
det er ingen endringer når du er i bevegelse.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 

frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Gratis DigitalRadio-app
Få med deg ekstrafunksjoner for radio med 
RadioVIS – en kraftig funksjon som leveres av 
RadioDNS, en organisasjon som knytter DAB-
stasjoner til Internett. Med RadioVIS blir radio 
en rikere opplevelse med Internett-innhold i 
sanntid. Denne funksjonen angir hvordan 
nettinformasjon legges til radiofunksjonen, slik 
at du får DAB-sendinger ledsaget av levende 
lysbildefremvisninger av nyheter, 
trafikkoppdateringer, reklame og mye mer, slik 
at du får en dypere opplevelse av 
informasjonen fra radiostasjonene. Hvis du vil 
bruke RadioVis, trenger du bare gå til Apples 
App Store for å laste ned gratisappen Philips 
DigitalRadio. Appen gir deg også full kontroll 
over all DAB+- og FM-radio.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). 
MP3 er en revolusjonerende 
komprimeringsteknologi som kan gjøre store 
digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten 
at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir 
rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt 
standard lydkomprimeringsformat på 
Internett.

USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige 
filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg 
over hvor praktisk og morsomt det er å få 
tilgang til mer digital musikk via den innebygde 
USB Direct.
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Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Hurtig forover/bakover, 
Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Plateilegg: Spor
• Modus for avspilling fra holder: Hurtig forover og 

bakover, Neste og forrige spor, Play og pause, 
Lader iPhone, Lader iPod, Lader iPad

Lyd
• Utgangseffekt: 30 W RMS total effekt
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), 

Digital lydkontroll
• Lydsystem: Stereo

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 3" woofer, Bassrefleks-

høyttalersystem

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20
• RDS: Programtype, Radiotekst, Stasjonsnavn
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• DAB/DAB+: Bånd III, Infovisning, Meny

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-

kobling

Anvendelighet
• Alarmer: Sleep timer, Radioalarm, CD-alarm, iPod-

alarm

• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Bakbelysning

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte, 

3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat
• Hurtigstart-guide: 6 språk
• Brukerhåndbok: Dansk/norsk, Engelsk, Fransk, 

Tysk, Italiensk

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 380 x 165 x 227 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 495 x 338 x 238 mm
• Nettovekt: 4,19 kg

Drift
• Strømforsyning: 50 Hz, 100-240VAC, 50/60Hz

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

1G, Femtegenerasjons iPod, iPod classic, 
Førstegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Sjettegenerasjons iPod 
nano, Andregenerasjons iPod touch, 
Tredjegenerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons 
iPod touch

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2
•
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