
 

 

Philips Harmony
Hi Fi-system för DVD med 
komponent

Docka för iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

DCD8000
Naturligt och verklighetstroget ljud

Besatt av ljud
Skäm bort dig själv med kristallklart ljud fyllt med verklighetstrogna detaljer från ClariSound. Med den 

här snygga enheten i aluminiumhölje kan du spela upp och ladda iPod/iPhone/iPad. Dessutom kan du 

spela upp dina CD- och DVD-skivor och förbättra filmer till HDMI 1080p för skarpare bilder.

Berika din ljudupplevelse
• ClariSound för kristallklart ljud med verklighetstrogna detaljer
• Toppmonterad tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Glasfiberwoofer för naturlig ljudåtergivning
• Innovativ basport för ren och fyllig bas
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
• Total uteffekt på 160 W RMS

Spela upp musik och film från flera källor
• Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
• Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• USB Direct för musikuppspelning och fotovisning

Förstklassig finish med ädla material
• Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet



 ClariSound

ClariSound ger din favoritmusik nytt liv med 
kristallklart och detaljerat ljud som har både 
värme och struktur. En toppmonterad tweeter 
ger ljud med briljant klarhet, och en 
supereffektiv wooferkon i glasfiber garanterar 
en bred ljudbild som fyller vilket rum som 
helst. Ljudets rena prestanda balanseras med 
djup och väldefinierad bas tack vare Philips 
basportsteknik. En mjuk dome-högtalare 
återger röst- och instrumentaldetaljer på ett 
naturligt sätt så att du kan få all den dynamik 
och de emotiva nyanser som finns i originalet.

Guldpläterad högtalaranslutning

Den guldpläterade högtalaranslutningen ger 
bättre ljudsignalöverföring jämfört med 
traditionella click-fit-anslutningar. Den 
minimerar dessutom den elektriska 

signalförlusten från förstärkaren till 
högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som 
är så realistisk som möjligt.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens 
populäraste standard för digitalt flerkanaligt 
ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att 
bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med 
överlägsen kvalitet och verklighetstrogna 
ledljud.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta filmer med verklig 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 

som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan 
du ansluta den bärbara enheten direkt till 
Philips-systemet för underhållning så att du kan 
lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet 
laddar den bärbara enheten när den är dockad.
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 80 W
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, 

Diskant- och baskontroll, Loudness

Högtalare
• Högtalartyper: Dome tweeter
• Huvudhögtalare: 5,25 tums woofer, 2-vägs, 

Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
• Högtalarförbättring: guldpläterade 

högtalaranslutningar

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningslägen för dockning: spela upp och 

pausa, snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp 
och ned, nästa och föregående spår

• Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, 
snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-
skiva, WMA-CD, USB-flashminne

• Övrigt: ID3 Tag Support

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, DVD-video, DVD+R/

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

• Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Sök 
framåt/bakåt, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Paus, 
Hoppa över, Återuppta spelning från stopp, 
Repetera A–B, Repetering, Vinkel, Zoom, 
Föräldrakontroll, Skivmeny, Ultrarapid, OSD

• DVD-regionkod: 2

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Förbättrad videoupplösning

Digitalfotovisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: HD-ready, Rotera, Bildspel med 

MP3-uppspelning, Zoom
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, FM mono
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-

klocka
• Antenn: FM-antenn (75 ohm)
• Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & 

Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk 
avsökning

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

• Hörlur: 6,3 mm
• Anslutningar bak: HDMI-utgång, 

Kompositvideoutgång (CVBS), Digital 
koaxialutgång, AUX-ingång, FM-antenn, Vänster 
och höger högtalare, Linjeutgång, MP3 Link

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display
• Indikationer: DIM-läge
• OSD-språk (On-screen Display): Svenska, Franska, 

Tyska, Italienska, Danska, Nederländska, Finska, 
Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, 
Turkiska, Tjeckiska, Grekiska, Ungerska, 
Rumänska, Slovakiska

• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en 
knapptryckning, Standby med en knapptryckning, 
Systemvolymkontroll

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), 

Nätkabel, FM-antenn, 3,5 mm 
stereoanslutningskabel, Garanticertifikat

• Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 
2xAAA-batterier

• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Huvudenhet, bredd: 270 mm
• Huvudenhet, höjd: 142 mm
• Huvudenhet, djup: 295 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 180 x 282 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 320 mm
• Paketbredd: 750 mm
• Paketbredd: 350 mm
• Pakethöjd: 340 mm
• Bruttovikt: 16,5 kg
• Nettovikt: 14,5 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad

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

iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Mini, iPod nano, 1: 

generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 
2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, 
iPod touch, 4:e generationen
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