
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

Dokkingstasjon for iPod/iPhone/

iPad

DCM850
Attraktiv lyd

Lidenskap for lyd
Kjør på med flott lyd og stil med dette Hi-Fi-mikroanlegget fra Philips. Det har en 
imponerende design i tre og aluminium, med en ultraslank CD-spalte og digital lydkontroll 
for optimale innstillinger. Anlegget spiller av bærbare enheter via USB og MP3-link.

Ditt komplette musikksystem
• Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Fyldig og klar lyd
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• 30 W RMS total utgangseffekt

Design som passer interiøret
• Stilig skrivebordsdesign med front i eksklusivt metall
• Elegant design med superslank CD-spalte
• Utforming i tre og aluminium som passer til din livsstil



 Spill av og lad iPod/iPhone/iPad

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din 
mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med 
dokkingstasjonen kan du koble den bærbare 
enheten direkte til Philips-systemet, slik at du 
kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. 
Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den 
spiller sangene, slik at du kan nyte musikken 
uten å bekymre deg for at batteriet til den 
bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader 
automatisk den bærbare enheten når den står 
i dokkingstasjonen.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-
RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan 
glede deg over en verden av digital musikk på 
Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller 

WMA-låter fra autoriserte 
musikkwebområder på Internett, eller lag dine 
egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe 
lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Superslank CD-spalte

Elegant design med superslank CD-spalte

USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige 
filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg 
over hvor praktisk og morsomt det er å få 
tilgang til mer digital musikk via den innebygde 
USB Direct.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.
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iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med 

fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod, iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, iPod classic, iPod touch

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, 

Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor, 
Hurtig forover og bakover

• Plateilegg: Motorisert, Spor
• Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Programmerbare spor: 20

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 40
• Automatisk digital søking
• Antenne: FM-antenne

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• Aux-inngang

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysning
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell
• Alarmer: Radioalarm, Sleep timer
• Klokke/versjon: Digital

Drift
• Strømnett

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Brukerhåndbok, 

Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, 
Komponentvideokabel, Garantisertifikat, 
Verdensomfattende garantihefte

Mål
• Produktmål (B x H x D): 390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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