
 

 

Philips
Mikro müzik sistemi

• iPod/iPhone/iPad için Dock
• DAB+

DCB852
Sesin büyüsü

Sesin tutkusu
Bu Philips Mikro Hi-Fi sistemi ile tarzınızı sergileyin. Net, parazitsiz sinyal alımıyla DAB+ radyo 
dinleyin, ücretsiz DigitalRadio uygulaması ile kontrol sizde olsun ve RadioVIS ile zengin görsel 
bilgilere ulaşın. USB veya MP3-Link üzerinden CD çalın ve portatif cihazlarınızdan müzik dinleyin.

Eksiksiz müzik sisteminiz
• iPod/iPhone/iPad'inizi çalın ve șarj edin
• Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu
• MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
• Kolay MP3 müzik dinlemek için USB Direct
• RadioVIS ve DAB+/FM kontrolüyle ücretsiz DigitalRadio uygulaması

Zengin ve net ses
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• 30W RMS toplam çıkıș gücü

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım
• Yüksek teknolojili metalik ön panelli șık masaüstü tasarım
• Çok ince CD yuvasıyla zarif tasarım
• Ahșap ve alüminyum kaplamayla yașam tarzınıza uyar



 DAB ve FM uyumlu

DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog 
iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla 
çalıșan yeni bir radyo yayını yöntemidir. 
Dinleyicilere net, hıșırtısız bir ses kalitesiyle 
daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, 
alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini 
sağlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, 
frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve 
ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece 
hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya 
gerek kalmaz.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için 
önceden ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic 

kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses 
dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve 
seçilen müzik türünde en önemli ses 
frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla 
grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses 
dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en 
yüksek performansı alabilirsiniz.

Ücretsiz DigitalRadio uygulaması
DAB istasyonlarını İnternet ile bir araya getiren 
RadioDNS'in sunduğu güçlü bir özellik olan 
RadioVIS ile ekstra radyo içeriklerine ulașın. 
RadioVIS sayesinde, gerçek zamanlı İnternet 
içeriğiyle birleșen radyo, çok daha zengin bir 
deneyime dönüșür. Web bilgilerinin radyo 
fonksiyonuyla birleșmesiyle DAB yayınlarına 
haberler, trafik güncellemeleri, reklamlar ve 
çok daha fazlasını içeren renkli slayt gösterileri 
eșlik eder; böylece radyo istasyonları çok daha 
derinlikli bilgiler verebilir. RadioVIS'i kullanmak 
için tek yapmanız gereken Apple App Store'a 
gidip ücretsiz Philips DigitalRadio uygulamasını 
indirmek. Böylece tüm DAB+ ve FM 
radyolarına da ulașabilirsiniz.

MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") 
teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital 
müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir 
azalma olmaksızın 10 kata kadar 
küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir 
sıkıștırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı 
ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması 
nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan 
standart ses sıkıștırma formatı haline gelmiștir.

Kolay MP3 müzik için USB Direct

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili 
USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik 
dosyasına erișmenin rahatlığıyla keyfinize keyif 
katacaksınız.
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Müzik Çalma
• Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, 

Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Hızlı 
İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama, Tekrar 
Çalma, Rastgele Çalma

• Yükleyici Tipi: Yuva
• Konsol çalma modu: Hızlı ileri ve geri, Önceki ve 

Sonraki parça, Çalma ve Duraklatma, iPhone Șarj 
Etme, iPod'un Șarj Edilmesi, iPad șarj etme

Ses
• Çıkıș Gücü: 30W RMS toplam güç
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, 

Dijital Ses Kontrolü
• Ses Sistemi: Stereo

Hoparlörler
• Ana Hoparlör: 3" woofer, Bas Refleks Hoparlör 

Sistemi

Tuner/Alım/İletim
• Radyo Bantları: FM Stereo
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• İstasyon hafızaları: 20
• RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon Adı
• Tuner Geliștirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
• DAB/DAB+: III Bandı, Bilgi ekranı, Menü

Bağlantı
• Diğer bağlantılar: FM sabit helezon anten
• Ses Bağlantıları: 3,5 mm stereo hat giriși, MP3 

bağlantısı

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: Kapanma zamanlayıcısı, Radyo Alarmı, 

CD Alarmı, iPod Alarm
• Saat: Ana ekranda
• Ekran Tipi: LCD
• Renkli arka ıșık: Beyaz
• Arka ıșık

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Dünya Çapında Garanti 

belgesi, 3,5 mm stereo hat giriș kablosu, Garanti 
belgesi

• Hızlı bașlangıç kılavuzu: 6 dil
• Kullanım Kılavuzu: Danca/Norveççe, İngilizce, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 380 x 165 x 227 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

495 x 338 x 238 mm
• Net ağırlık: 4,19 kg

Güç
• Güç kaynağı: 50Hz, 100-240 VAC, 50/60 Hz

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod mini, iPod 

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

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPad, iPad 2
•
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* Dijital Hak Yönetimi içeren Müzik dosyaları desteklenmemektedir.
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