
 

 

Philips
Hudobný mikrosystém

• Dok pre zariadenia iPod/iPhone/
iPad

• DAB+

DCB852
Pôvab zvuku

Posadnutí zvukom
Buďte štýloví s týmto mikro Hi-Fi zvukovým systémom Philips. Vychutnajte si čistý a nerušený príjem 

rozhlasových staníc vysielania DAB+ s ovládaním prostredníctvom bezplatnej aplikácie DigitalRadio a 

bohaté vizuálne prvky cez RadioVIS. Prehrávajte hudbu z diskov CD a prenosných zariadení cez USB 

alebo MP3-Link.

Váš dokonalý hudobný systém
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
• Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Bezplatná aplikácia DigitalRadio s funkciou RadioVIS a ovládaním DAB+/FM

Bohatý a čistý zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Štýlový stolový dizajn s predným panelom so špičkovou kovovou úpravou
• Elegantný dizajn so supertenkým priečinkom na CD
• Povrchová úprava v dreve a hliníku, ktorá doplní váš životný štýl



 Kompatibilné s DAB a FM

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie 
zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM 
vysielanie a je novým spôsobom vysielania 
rádia cez sieť terestriálnych vysielačov. 
Poslucháčom poskytuje viac možností a 
informácii v čistej kvalite zvuku bez praskania. 
Technológia umožňuje poslucháčovi, aby 
zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi 
stanicami s DAB si nemusíte pamätať 
frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu 
stanice.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 

pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Bezplatná aplikácia DigitalRadio
Nalaďte si rozhlasové doplnky s funkciou 
RadioVIS – výkonná funkcia, ktorú poskytuje 
RadioDNS, organizácia prepájajúca stanice 
DAB s Internetom. Pomocou funkcie RadioVIS 
sa rozhlasové vysielanie v reálnom čase 
obohatí o internetový obsah. Určí, ako sa k 
funkcii rádia pridávajú webové informácie, 
takže získate rozhlasové vysielanie DAB spolu 
so živými prezentáciami správ, dopravných 
informácií, reklám atď., v závislosti od 
informácií, ktoré poskytuje daná rozhlasová 
stanica. Ak chcete využívať funkciu RadioVis, 
jednoducho prejdite do obchodu Apple App 
Store a prevezmite si bezplatnú aplikáciu 
Philips DigitalRadio. Tá vám okrem iného 
poskytne úplnú kontrolu nad všetkým 
rozhlasovými stanicami DAB+ a FM.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. 
Formát MP3 je revolučná technológia 
kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s 
digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal 
bežným formátom kompresie zvuku 
používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva digitálnej 
hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
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Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Rýchlo 
dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. 
skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné 
prehrávanie

• Typ zásobníka: Priečinok
• Režim prehrávania v kolíske: Rýchlo dopredu a 

dozadu, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a 
pozastaviť, Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie 
iPod, Nabíjanie zariadenia iPad

Zvuk
• Výstupný výkon: Celkový výkon 30 W RMS
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, Digitálne ovládanie zvuku
• Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Systém repr. Bass Reflex

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• RDS: Typ programu, Rádio Text, Názov stanice
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• DAB/DAB+: Pásmo III, Info displej, Ponuka

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
• Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie 

MP3

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Časovač vypnutia, Rádiobudík, CD budík, 

iPod alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Biela
• Podsvietenie: áno

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovo 

platnou zárukou, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, 
Potvrdenie záruky

• Stručná príručka spustenia: 6 jazykov
• Manuál používateľa: Dánsky/nórsky, Angličtina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

380 x 165 x 227 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 495 x 338 x 238 mm
• Hmotnosť netto: 4,19 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

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

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2
•
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* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.
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