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Microsistem muzical

Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/

iPad

DCM850
Alura sunetului

Obsedat de sunet
Beneficiaţi de sunet extraordinar şi de stil cu acest microsistem Hi-Fi Philips. Conceput pentru a 
impresiona, setul de lemn şi aluminiu are o fantă pentru CD ultrasubţire şi Digital Sound Control 
pentru setări optimizate. Acesta redă dispozitive portabile prin intermediul USB şi al MP3-Link.

Sistemul dvs. complet de muzică
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Sunet clar și bogat
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Putere totală de ieșire 30W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Design stilat cu panou frontal elegant, cu finisaj metalic
• Design elegant, cu slot pentru CD extra plat
• Finisaj de lemn și aluminiu potrivit stilului dvs. de viaţă



 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.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică 

autorizate de pe Internet sau creaţi singuri 
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia 
CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi 
pe player.

Slot pentru CD extra plat

Design elegant, cu slot pentru CD extra plat

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al 
fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă de 
confortul și de distracţia accesării mai multor 
melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
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Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad, iPad 2

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

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod cu afișaj color, 

iPod a 5-a generaţie, iPod nano, iPod nano a 2-a 
generaţie, iPod nano a 3-a generaţie, iPod clasic, 
iPod touch

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 

Încărcare iPod, Redare și Pauză, Melodia 
următoare și anterioară, Repede înainte și înapoi

• Tip încărcător: Automat, Slot
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x15 W
• Sistem audio: Stereo
• Tipuri de difuzoare: Sistem de boxe Bass Reflex
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 40
• Reglare automată digitală
• Antenă: Antenă FM

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare AUX

Confort
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Telecomandă: Multi-funcţional
• Alarme: Alarmă radio, Timer Sleep
• Ceas/Versiune: Digital

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Telecomandă, Cablu intrare stereo de 
3,5 mm, Cablu video Component, Certificat de 
garanţie, Certificat de garanţie internaţională

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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