
 

 

Philips
dokovací zábavní systém

• Dok pro iPod/iPhone/iPad
• DAB+

DCB352
Posedlost zvukem

Stylová dokovací stanice
Osvoboďte hudbu v iPodu/iPhonu/iPadu a vychutnejte si ji v dokovacím zábavním 
systému Philips DCB352. Úhledný systém se stylovým designem zahrnujícím moderní 
metalický povrch nabízí DAB+ a 30 W výkonu RMS pro skutečně dynamický zvuk.

Užijte si digitální kvalitu rádia DAB
• Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání
• Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Celkový výstupní výkon 30 W RMS
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Elegantní provedení se supertenkým slotem na disk CD
• Stylový design pro pracovní plochu s kvalitním metalickým předním panelem



 Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Čistý zvuk rádia DAB+ bez praskání

Digitální rádio DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle 
analogového vysílání FM, novým způsobem 
vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. 
Nabízí posluchačům více možností a informací 
poskytovaných s čistou kvalitou zvuku a bez 
praskání. Technologie umožňuje přijímači 
zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. 
S digitálními stanicemi DAB+ si nemusíte 

pamatovat frekvence a ladění se provádí podle 
názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále 
přelaďovat.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. 
Doky umožňují připojení vašeho přenosného 
zařízení přímo k systému Philips, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše 
zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 

Tento systém automaticky nabíjí vaše 
přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Supertenký slot na disk CD

Elegantní provedení se supertenkým slotem na 
disk CD

USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-
Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje 
přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své 
oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.
DCB352/10

Přednosti
Dokovací zábavní systém
Dok pro iPod/iPhone/iPad DAB+



Datum vydání 2013-06-01

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 78815
EAN: 87 12581 61052 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, 
Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/
předchozí, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání), Přehrávání náhodného výběru

• Typ zavádění: Slot
• Režim přehrávání z kolébky: Rychlý posun vpřed/

zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a 
pozastavení, Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení 
zařízení iPod, Nabíjení iPadu

Zvuk
• Výstupní výkon: Celkový výkon 30 W RMS
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20
• Příjem v systému DAB: Pásmo III, Informační 

displej, Menu, Smart Scan
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název 

stanice
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení
• Další připojení: Pevná anténa FM
• Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm 

– připojení MP3 Link

Pohodlí
• Budíky: Časovač, Buzení rádiem, Buzení 

prostřednictvím disku CD, Budík iPod
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: LCD
• Barva podsvětlení: Modrá
• Podsvětlení: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list, 

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list
• Stručný návod k rychlému použití: 6 jazyků
• Uživatelská příručka: Dánština/Norština, Anglická, 

Francouzská, Německá, Italská

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 

389,5 x 140 x 200,5 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 462 x 275 x 200 mm
• Hmotnost včetně balení: 4,1 kg

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz, Střídavý proud 100–240 V, 50/

60 Hz

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

s barevným displejem, iPod 1G, iPod 5. generace, 
iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 
2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 5 generace, iPod touch, 
iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod nano 
6. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad
•
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* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není 
podporována.
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