
 

 

Philips Harmony
Sistem DVD Hi-Fi cu 
componente

Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/

iPad

HDMI 1080p

DCD8000
Sunet natural, realist

Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de sunetul clar cu detalii realiste, oferit de ClariSound. Prevăzut cu o carcasă din 
aluminiu, acest sistem uimitor vă permite să utilizaţi şi să încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul. 
Acesta redă şi CD-uri şi DVD-uri, cu upscaling HDMI 1080p pentru filme cu imagine clară.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• ClariSound pentru sunet clar cu detalii realiste
• Tweeter montat deasupra pentru sunet detaliat și natural
• Woofer din fibră de sticlă pentru reproducerea naturală a sunetului
• Port de bas inovator pentru a oferă bas clar și puternic
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
• Putere totală de ieșire 160 W RMS

Savuraţi muzica și filmele din surse multiple
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• USB Direct pentru redare muzică și fotografii

Finisaj Premium, cu materiale de calitate
• Carcasă de aluminiu cu design de calitate



 ClariSound

ClariSound readuce la viaţă muzica dvs. 
preferată, cu sunet clar și detaliat în combinaţie 
cu căldură și textură. Un tweeter montat 
deasupra oferă sunet îmbogăţit cu claritate 
strălucitoare, în timp ce un woofer conic din 
fibră de sticlă extrem de eficient asigură un 
câmp sonor puternic pentru a umple orice 
încăpere. Performanţa pură a sunetului este 
echilibrată cu basul profund și bine definit, 
datorită tehnologiei inovatoare cu port de bas 
Philips. Un pavilion suplu asigură reproducerea 
realistă a vocii și a detaliilor instrumentelor, 
astfel încât să puteţi aprecia toate nuanţele 
dinamice și emoţionale ale producţiei originale.

Conector difuzor placat cu aur

Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură 
o transmisie mai bună a semnalului audio, spre 
deosebire de tradiţionale click-fit. De 

asemenea, reduce la minim pierderea 
semnalului electric dintre amplificator și boxă, 
rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio 
multi-canal digital cel mai bun din lume, 
utilizează modul natural în care urechea 
procesează sunetele, veţi avea parte de sunet 
surround de cea mai bună calitate, cu repere 
spaţiale reale.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 

ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone/iPad

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Staţia 
vă permite conectarea dispozitivului portabil 
direct la sistemul Philips pentru a putea asculta 
muzica preferată cu un sunet superb. De 
asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/
iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă 
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să 
vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului 
portabil. Sistemul vă încarcă automat 
dispozitivul portabil în timp ce este andocat.
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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 80 W
• Sistem audio: Dolby Digital
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Control înalte și joase, Volum

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
• Difuzor principal: Woofer de 5,25", 2 căi, Sistem de 

boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile
• Caracteristici superioare boxe: conectoare difuzor 

placate cu aur

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Andocare moduri de redare: redare și pauză, 
repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia 
următoare și anterioară

• Moduri de redare USB Direct: redare/pauză, 
derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-
CD, Unitate flash USB

• Altele: Acceptă etichete ID3

Redare video
• Medii de redare: DVD, DVD-Video, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, 
Unitate flash USB

• Moduri redare disc: Standard Play, Căutare înainte/
înapoi, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, Pauză, Salt, Reluare redare de la oprire, 
Repetare A-B, Repetare, Unghi, Zoom, 
Restricţionare acces minori, Meniu disc, Redare 
lentă, OSD

• Cod regiune DVD: 2

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Redare foto digitală
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluţie de 

înaltă definiţie, Rotire, Prezentare cu redare de 
MP3-uri, Zoom

• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: stereo FM, FM mono
• Presetări de posturi: 20
• RDS: nume post de radio, tip program, Radio Text, 

reglare ceas prin RDS
• Antenă: Antenă FM (75 ohm)
• Îmbunătăţire reglaj: Instalare facilă (plug & play), 

reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
• Căști: 6,3 mm
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 

compozită (CVBS), Ieșire coaxială digitală, Intrare 
AUX, Antenă FM, Boxe stânga și dreapta, Ieșire 
line-out, Legătură MP3

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, 

Alarmă iPod
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Indicaţii: Mod DIM
• Limbi OSD: Română, Franceză, Germană, Italiană, 

Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, 
Poloneză, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, 
Cehă, Greacă, Maghiară, Română, Slovacă

• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 
atingere, Mod standby la o singură atingere, 
Comandă volum sistem

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Cablu intrare 
stereo de 3,5 mm, Certificat de garanţie

• Telecomandă: Telecomandă cu 44 de taste cu 2 
baterii AAA

• Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni
• Lăţime unitate principală: 270 mm
• Înălţime unitate principală: 142 mm
• Adâncime unitate principală: 295 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 180 x 282 mm
• Înălţime boxă principală: 320 mm
• Lăţime ambalaj: 750 mm
• Înălţime ambalaj: 350 mm
• Adâncime ambalaj: 340 mm
• Greutate brută: 16,5 kg
• Greutate netă: 14,5 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad

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

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod mini, 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 nano a 6-a generaţie, iPod 
touch, iPod touch a 2-a generaţie, iPod touch a 3-a 
generaţie, iPod touch a 4-a generaţie
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