
 

 

Philips
Viihdejärjestelmätelakka

DCM580
Äänitorni

ja LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
Nauti laajemmasta vangitsevasta äänentoistosta Philipsin DCM580-telakointijärjestelmän 
avulla. Tornimuotoilu tukee iPhone-/iPod-, CD- ja USB-laitteita. LivingSound-tekniikka 
optimoi kuunteluelämyksen jakamalla äänen tasaisesti koko huoneeseen.

Huoneen täyttävä äänentoisto
• LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
• PureDigital takaa huippuluokan äänentoiston
• 4.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer
• Kokonaislähtöteho 140 W RMS

Rajoittamaton kuuntelunautinto
• Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod
• Helppokäyttöinen patentoitu kääntyvä telakka näyttää myös kansitaiteen
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
• Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi
• Taustavalaistus iPodin/iPhonen takana tehostaa käyttökokemusta



 LivingSound

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu 
patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi, joten 
voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla 
alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja 
palauttaa äänimaiseman runsauden ja 
tilaominaisuudet, jotka usein menetetään 
käytettäessä kompaktia stereojärjestelmää. 
Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, 
joka levittäytyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia 
stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

Patentoitu kääntyvä telakka
Helppokäyttöinen patentoitu kääntyvä telakka 
näyttää myös kansitaiteen.

Toista musiikkia ja lataa iPhone/iPod

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun 
iPhone/iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit 
liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se 
lataa iPhonen/iPodin toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi 
automaattisesti, kun se on telakoituna.

PureDigital

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä 
merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen 
äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään 
telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen 
analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee 
merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen 
digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka 
vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, 
tasapainoinen ääni.
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Kohokohdat
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 346 x 1122 x 350 mm
•

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, 

iPod classic, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 3. 
sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, Värinäytöllinen iPod, 
iPod mini, iPod nano 1. sukupolvi, iPod nano 2. 
sukupolvi

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• MP3 Link: 3,5 mm

Äänen toisto
• Toisto lataustelineestä: iPhonen lataaminen, iPod-

laitteen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja 
edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin

• Toistomuodot: USB Flash -asema, CD, MP3-CD, 
WMA-CD

• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Antenni: FM-antenni
• Pikavalinnat: 20

Ääni
• Lähtöteho (RMS): Kokonaisteho 140 W RMS

Dynamic Bass Boost -bassotehostus
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 5
• Subwoofer: Aktiivikaiutin
• Kaiutintyypit: Sisäinen subwoofer

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Taustavalo
• Kaukosäädin: Monitoiminen
• Herätykset: iPod-herätys, USB-hälytys, 

Radioherätys
• Käyttömukavuus: Uniajastin
• Kello/versio: Digitaalinen
• Eco-valmiustila: 1 W

Virta
• Verkkovirta

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 3,5 

mm:n linjatulokaapeli (stereo), Virtajohto, 
Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 300 x 1022 x 300 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 
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