
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

DCM850
Houkutteleva ääni

Hulluna ääneen
Upeaa ääntä ja tyyliä Philips-mikrohifijärjestelmällä. Puu- ja alumiinikotelo, erittäin kapea 
CD-paikka ja optimaalisten asetusten digitaalinen äänensäätö tekevät lähtemättömän 
vaikutuksen. Voit toistaa kannettavilta laitteilta USB:n tai MP3-Linkin kautta.

Täydellinen musiikkijärjestelmä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Rikas ja selkeä ääni
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Tyylikäs muotoilu ja huippuluokan metallinen etupaneeli
• Elegantti muotoilu ja erittäin ohut CD-paikka
• Puu- ja alumiinipinta sopii tyyliisi



 Lataa iPod/iPhone/iPad ja toista 
musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, 
kun iPod/iPhone/iPad latautuu! 
Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan 
laitteesi suoraan Philipsin järjestelmään, joten 
voit kuunnella musiikkia huippuluokan 
äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen/
iPadin toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Järjestelmä 
lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun 
se on telakoituna.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä 
merkittävästi. MP3- ja WMA-
pakkausformaattien ansiosta voit nauttia 
digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. 
Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin 
laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi 

parhaat palat MP3- tai WMA-
musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Erittäin ohut CD-paikka

Elegantti muotoilu ja erittäin ohut CD-paikka

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit 
käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän 
USB Direct -ominaisuuden avulla.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 

bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.
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iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPad 2

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPod mini, Värinäytöllinen 

iPod, iPod 5. sukupolvi, iPod nano, iPod nano 2. 
sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod classic, 
iPod touch

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-

laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja 
edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Paikka
• Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2x 15 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Pikavalinnat: 40
• Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
• Antenni: FM-antenni

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Aux-tulo: KYLLÄ

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Taustavalo: KYLLÄ
• Kaukosäädin: Monitoiminen
• Herätykset: Radioherätys, Uniajastin
• Kello/versio: Digitaalinen

Virta
• Verkkovirta: KYLLÄ

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Kaukosäädin, 3,5 mm:n linjatulokaapeli 
(stereo), Komponenttijohto, Takuutodistus, 
Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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