
 

 

Philips
Microsistem muzical

• Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/
iPad

• DAB+

DCB852
Alura sunetului

Obsedat de sunet
Fiţi elegant cu acest microsistem audio Hi-Fi de la Philips. Bucuraţi-vă de radio DAB+ clar şi fără 

interferenţe, cu control complet prin intermediul aplicaţiei gratuite DigitalRadio şi de elemente vizuale 

ample prin intermediul RadioVIS. Redaţi CD-uri şi dispozitive portabile prin intermediul USB sau al MP3-

Link.

Sistemul dvs. complet de muzică
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• Compatibilitate DAB și FM pentru o experienţă radio completă
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Aplicaţia gratuită DigitalRadio cu RadioVIS și controlul DAB+/FM

Sunet clar și bogat
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Putere totală de ieșire 30W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Design stilat cu panou frontal elegant, cu finisaj metalic
• Design elegant, cu slot pentru CD extra plat
• Finisaj de lemn și aluminiu potrivit stilului dvs. de viaţă



 Compatibilitate DAB și FM

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de 
transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate 
de a difuza programe radio prin intermediul 
unei reţele de emiţătoare terestre. Aceasta 
oferă ascultătorilor mai multe opţiuni și 
informaţii la o calitate excepţională a sunetului, 
clar și fără bruiaj. De asemenea, permite 
unităţii receptoare să reţină semnalele cele mai 
puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu 
trebuie să memoraţi frecvenţe, iar posturile 
sunt memorate după nume, deci nu mai este 
nevoie să căutaţi frecvenţele.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 

pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Aplicaţia gratuită DigitalRadio
Ascultaţi extrasele radio cu RadioVIS – o 
caracteristică impresionantă oferită de 
RadioDNS, o organizaţie care face legătura 
dintre staţiile DAB și Internet. Prin RadioVIS, 
radioul devine o experienţă îmbogăţită cu un 
conţinut de Internet în timp real. Acesta arată 
cum este adăugată informaţia Web funcţiei 
radio, oferindu-vă transmisiuni DAB prin 
prezentări de diapozitive vii privind știrile, 
actualizările din trafic, reclame și mai mult, în 
funcţie de informaţiile oferite de posturile de 
radio. Pentru a vă bucura de RadioVis, accesaţi 
Apple App Store pentru a descărca aplicaţia 
Philips DigitalRadio gratuit. Aplicaţia vă oferă, 
de asemenea, control integral asupra DAB+ și 
radio FM.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin 
care fișierele audio mari sunt comprimate de 
10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii 
audio. MP3 a devenit formatul standard de 
compresie audio utilizat pe Web, permiţând 
transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al 
fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă de 
confortul și de distracţia accesării mai multor 
melodii digitale prin USB Direct încorporat.
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Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Derulare 
înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/
anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie

• Tip încărcător: Slot
• Mod de redare din suport: Repede înainte și înapoi, 

Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză, 
Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Încărcare iPad

Sunet
• Putere de ieșire: Putere totală de ieșire 30 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost, Digital Sound Control
• Sistem audio: Stereo

Difuzoare
• Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe 

Bass Reflex

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20
• RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de 

radio
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• DAB/DAB+: Band III, Afișare informaţii, Meniu

Conectivitate
• Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
• Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm 

pentru legătură MP3

Confort
• Alarme: Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă CD, 

Alarmă iPod

• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Iluminare din spate

Accesorii
• Accesorii incluse: Certificat de garanţie 

internaţională, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, 
Certificat de garanţie

• Ghid de iniţiere rapidă: 6 limbi
• Manual de utilizare: Daneză/Norvegiană, Engleză, 

Franceză, Germană, Italiană

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 380 x 165 x 227 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

495 x 338 x 238 mm
• Greutate netă: 4,19 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 

Hz

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 1G, 

iPod a 5-a generaţie, iPod clasic, iPod nano prima 
generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-
a generaţie, iPod nano a 4-a generaţie, iPod nano a 
5-a generaţie, iPod touch, iPod nano a 6-a 
generaţie, iPod touch a 2-a generaţie, iPod touch a 
3-a generaţie, iPod touch a 4-a generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad, iPad 2
•
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