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Mikro zenei rendszer

iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

DCM850
A hangzás varázsa

A hangzás bűvöletében
A Philips Micro Hi-Fi rendszer nagyszerű hangzást biztosít, emellett rendkívül stílusos is. A lenyűgöző 

kialakítású fa- és alumíniumszerkezet különlegesen vékony CD-nyílással és a beállítások optimalizálását 

szolgáló digitális hangzás-szabályozással (Digital Sound Control) rendelkezik. Az USB csatlakozás és az 

MP3 Link révén hordozható készülékekről is lehetséges a lejátszás.

Az Ön komplett zenei rendszere
• Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

Tiszta, részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• 30 W RMS kimeneti összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Elegáns asztali kivitel csúcskategóriás fém előlappal
• Elegáns külső és szupervékony CD-nyílás
• Fa és alumínium kivitelben készül, az Ön életstílusához alkalmazkodva



 iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben 
tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A 
dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja 
hordozható készülékét a Philips rendszerhez, 
így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. 
Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/
iPad lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A 
rendszer automatikusan tölti hordozható 
készülékét dokkolás közben.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 

CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Szupervékony CD-nyílás

Elegáns külső és szupervékony CD-nyílás

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 
megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozón keresztül.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 

gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
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iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad, iPad 2

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod, mini iPod, iPod színes 

kijelzővel, 5. generációs iPod, nano iPod, 2. 
generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 
iPod classic, iPod touch

Audiolejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 

iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és 
előző zeneszám, Gyorskeresés előre és visszafelé

• Betöltő típusa: Motoros, Nyílás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Programozható műsorszámok: 20

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x15 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró típusok: Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozott állomások: 40
• Automatikus digitális hangolás
• Antenna: FM antenna

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• Aux be

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás
• Távvezérlő: Többfunkciós
• Ébresztők: Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra/Verzió: Digitális

Tápellátás
• Hálózati tápellátás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlő, 3,5 mm-
es sztereó bemenet, Komponens videokábel, 
Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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