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iPhone/iPad

DCM850
Magia dźwięku

Fascynacja Dźwiękiem
Świetne brzmienie w dobrym stylu — to właśnie mikrowieża Hi-Fi firmy Philips. Wykonany z drewna i 

aluminium zestaw robi wrażenie. Jest wyposażony w wyjątkowo wąską szczelinę na płyty i funkcję 

cyfrowej korekcji dźwięku pozwalającej zoptymalizować ustawienia. Umożliwia odtwarzanie zawartości 

urządzeń przenośnych przez złącza USB i MP3 Link.

Kompletny zestaw muzyczny
• Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB

Bogaty i czysty dźwięk
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Stylowa płaska konstrukcja z wysokiej klasy metalicznym panelem przednim
• Elegancka konstrukcja z bardzo wąską szczeliną na płytę CD
• Wykończenie z drewna i aluminium pasuje do Twojego stylu życia



 Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone/iPad

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swoje urządzenie iPod, 
iPhone lub iPad! Podstawka dokująca 
umożliwia podłączanie urządzenia 
przenośnego bezpośrednio do zestawu firmy 
Philips, co pozwala słuchać ulubionej muzyki z 
doskonałym nagłośnieniem. Urządzenie iPod, 
iPhone lub iPad jest ładowane podczas 
odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba 
martwić się o jego rozładowanie. Zestaw 
automatycznie ładuje akumulator urządzenia 
przenośnego po jego zadokowaniu.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i 
CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 
10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia 
słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i 
WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z 
autoryzowanych stron internetowych z 

muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików 
MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Bardzo wąska szczelina na płytę CD

Elegancka konstrukcja z bardzo wąską 
szczeliną na płytę CD

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 
przez połączenie USB

Dzięki funkcji przenoszenia plików można 
swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do 
większej ilości muzyki dzięki wbudowanemu 
gniazdu USB Direct.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 

basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.
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Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad, iPad 2

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym 

wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod nano, iPod 
nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod 
classic, iPod touch

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, 
Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Gniazdo
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
• System dźwięku: Stereo
• Typy głośników: System Bass Reflex
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Pamięć stacji: 40
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Antena: Antena FM

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście AUX

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
• Budzenie: Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
• Zegar/wersja: Cyfrowy

Moc
• Zasilanie sieciowe

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód 
komponentowy wideo, Karta gwarancyjna, 
Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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