
 

 

Philips
Система за поставяне на 
iPod/iPhone

DCM580
Звукова колона

с LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук
Слушайте с удоволствие потапящия звук на докинг системата DCM580 на Philips. Колонната 
конструкция поддържа iPhone, iPod, компактдискове и USB устройства. Технологията 
LivingSound разпределя звука равномерно в стаята за оптимално усещане при слушане.

Изпълващ стаята звук за вашата всекидневна
• LivingSound за по-широк, потапящ стерео звук
• Изцяло цифрова технология за най-добра чистота на звука
• Система високоговорители 4.1 с вграден събуфър
• Обща изходна мощност 140 W RMS

Върховно удоволствие при слушане
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
• Патентована въртяща се поставка с обложки на албуми за лесна навигация
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• Цифрова настройка с настроени станции
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Уникална колонна конструкция, която да отговаря на вашия стил
• Фоновото осветление зад устройството iPod или iPhone обогатява изживяването при 
употреба



 LivingSound

Технологията LivingSound на Philips с предстоящо 
патентоване значително разширява идеалното 
място за слушане, така че можете да се радвате на 
наистина обгръщаща музика на по-широка площ. 
Като съчетава различни обработки на звука, 
LivingSound възстановява богатството и 
пространствените детайли в звуковата зона, 
които често се губят при една компактна 
стереосистема. Резултатът е звук, който е по-
широк от очаквания и който се разпространява 
пълно и равномерно в стаята. Сега слушането на 
музика вече не е ограничено в традиционно 
тясната си зона. Радвайте се на оптимален стерео 
звук в по-широка зона.

Патентована въртяща се поставка
Патентована въртяща се поставка с обложки на 
албуми за лесна навигация.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, 
докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката 

ви позволява да свържете вашето портативно 
устройство директно с докинг системата за 
забавления, за да слушате любимата си музика с 
превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия 
iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика 
без притеснения, че батерията на портативния ви 
плейър ще се изтощи. Докинг системата за 
забавления автоматично зарежда портативното 
устройство, докато то е в нея.

Изцяло цифров звук

Авангардната, изцяло цифрова технология за 
обработка на звук предлага много по-добро 
качество на звука в сравнение с обикновената 
аналогова технология на плейърите с поставка, 
които използват аналоговия аудио изход на iPod/
iPhone. С приемане от цифровия аудио изход на 
iPod/iPhone и използване на цифрова обработка 
във всяка фаза на веригата се постига много по-
високо съотношение на сигнал спрямо шум. 
Резултатът е ненадмината и идеално балансирана 
чистота на звука.
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Спецификации
Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod classic, iPod nano 4-то 
поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod с 
цветен дисплей, iPod mini, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod 5-то 
поколение

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство, CD, MP3-CD, WMA-CD

• Режими на възпроизвеждане от докинг 
системата: бързо напред и назад, следваща и 
предишна песен, изпълнение и пауза

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Антена: FM антена
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук в 4 режима, Динамично усилване на басите

• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Изходна мощност: обща мощност 140 W RMS

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 5
• Тип на събуфъра: активен, вграден събуфър

Удобство
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Аларми: iPod аларма, USB аларма, 
радиобудилник

• Часовник: Цифров, таймер за заспиване
• Зарядно устройство: iPhone, iPod

Мощност
• Тип захранване: вход за променлив ток

Аксесоари
• Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, 
захранващ кабел

• Дистанционно управление
• Други: Ръководство за потребителя
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Дълбочина на главния блок: 300 мм
• Височина на главния блок: 1022 мм
• Ширина на главния блок: 300 мм
• Ширина на опаковката: 346 мм
• Височина на опаковката: 1122 мм
• Дълбочина на опаковката: 350 мм

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W
•
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