
 

 

Philips
Sistema micro de música

• Base para iPod/iPhone/iPad
• DAB+

DCB852
A sedução do som

Obcecado pelo som
Esteja na moda com este sistema micro de som Hi-Fi da Philips. Desfrute da rádio DAB+ nítida e 
sem interferências, com controlo total através da aplicação DigitalRadio gratuita e recursos visuais 
ricos via RadioVIS. Reproduza CD e dispositivos portáteis via USB ou MP3 Link.

O seu sistema de música completo
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
• Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Aplicação DigitalRadio gratuita com RadioVIS e controlo de DAB+/FM

Som rico e cristalino
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Potência de saída total de 30 W RMS

Design que se mistura com a decoração interior
• Design elegante com painel frontal metálico topo de gama
• Design elegante com ranhura para CD extra plana
• Acabamentos em madeira e alumínio para combinar com o seu estilo de vida



 Compatível com DAB e FM

O rádio digital DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica 
FM, uma nova forma de transmissão de rádio 
através de uma rede de transmissores 
terrestres. Proporciona aos ouvintes uma 
maior variedade de opções e de informações 
com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao 
receptor captar o sinal mais intenso localizável. 
Com as estações digitais DAB não é necessário 
memorizar as frequências, e os receptores são 
sintonizados pelo nome da estação, portanto 
não é preciso procurar a estação.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 

Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 
Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Aplicação DigitalRadio gratuita
Sintonize os extras da rádio com o RadioVIS – 
uma funcionalidade poderosa fornecida pela 
RadioDNS, uma organização que liga as 
estações DAB à Internet. Com o RadioVIS, a 
rádio transforma-se numa experiência mais 
rica com conteúdos da Internet em tempo real. 
Este determina como a informação da Web é 
adicionada à função da rádio, fornecendo-lhe 
emissões DAB acompanhadas por 
apresentações de imagens vivas de notícias, 
actualizações de trânsito, publicidade e muito 
mais, aprofundando as informações que as 
estações de rádio fornecem. Para desfrutar do 
RadioVis, basta visitar a App Store da Apple e 
transferir a aplicação DigitalRadio gratuita da 
Philips. A aplicação também lhe oferece um 
controlo total de todas as rádios DAB+ e FM.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")". MP3 é uma tecnologia de compressão 
revolucionária em que os ficheiros de música 
digital de grande dimensão podem tornar-se 10 
vezes mais pequenos, sem perdas significativas 
da qualidade do som. O MP3 tornou-se no 
formato de compressão áudio convencional 
utilizado na World Wide Web, permitindo 
uma transferência fácil e rápida de ficheiros 
áudio.

USB Directo para reprodução fácil de 
música em MP3

Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode facilmente 
desfrutar da comodidade e diversão de aceder 
a mais música digital através da ranhuras USB 
Direct.
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Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos de reprodução de discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas 
Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Ranhura
• Modo de reprodução no suporte: Avanço e 

retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, 
Reproduzir e fazer pausa, Carregar o iPhone, 
Carregar o iPod, Carregar o iPad

Som
• Potência de saída: Potência total de 30 W RMS
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, 

Controlo de Som Digital
• Sistema de som: Estéreo

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 3", Sistema de 

Altifalantes de Graves

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Nome da 

estação
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• DAB/DAB+: Banda III, Visor de informações, Menu

Conectividade
• Outras ligações: Antena flexível fixa FM
• Ligações áudio: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm 

- MP3 link

Funcionalidades
• Alarmes: Temporizador, Despertador com Rádio, 

Alarme com CD, Alarme de iPod
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Branco
• Retroiluminação

Acessórios
• Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial, 

Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Certificado de 
garantia

• Manual de início rápido: 6 idiomas
• Manual do utilizador: Dinamarquês/Norueguês, 

Inglês, Francês, Alemão, Italiano

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

380 x 165 x 227 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

495 x 338 x 238 mm
• Peso líquido: 4,19 kg

Alimentação
• Alimentação: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

1G, iPod de 5ª geração, iPod classic, iPod nano de 
1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 
3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod nano de 
5.ª geração, iPod touch, iPod nano de 6.ª geração, 
iPod touch de 2ª geração, iPod touch de 3.ª 
geração, iPod touch de 4.ª geração

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2
•
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* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.
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