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DCM580
Hangtorony

LivingSound technológiával a szélesebb terű, lebilincselő sztereó hangzásért

Élvezze a gazdagabb, lebilincselő hangzást a Philips DCM580 dokkolórendszerrel. A függőleges 

kialakítású készülék támogatja az iPhone és iPod készülékeket, a CD-ket és az USB eszközöket. A 

LivingSound technológia az optimális hangélmény érdekében egyenletesen osztja el a hangot a 

helyiségben.

A teljes nappalit betöltő hangzás
• LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás
• A PureDigital technológia felülmúlhatatlan tisztaságú hangot biztosít
• 4.1-es hangsugárzó rendszer beépített mélynyomóval
• 140 W kimeneti RMS összteljesítmény

Határtalan élvezet
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• Szabadalmaztatott forgatható dokkoló egyszerű lemezborító-navigációval
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
• FM digitális hangolás, tárolt állomások
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Egyedülálló függőleges kialakítás az Ön életstílusához tervezve
• Az élményt az iPod/iPhone készülék mögötti háttérvilágítás gazdagítja



 LivingSound

A Philips szabadalmaztatás alatt álló LivingSound 
technológiájának köszönhetően hihetetlenül kitágult 
a szoba azon része (sweet spot), ahol ideálisak a 
sztereó zene hallgatásának körülményei. A 
különböző hangfeldolgozó eljárásokat kombináló 
LivingSound technológia a hangtér olyan apró 
részleteit is megeleveníti, amelyek egy kompakt 
sztereó rendszeren gyakran elvesznek. A 
végeredmény a sweet spotból szétáradó, minden 
elképzelhetőnél szélesebb hangtér, amely a helyiség 
minden pontját egyenletesen betölti. A zenei élmény 
nem korlátozódik többé egy hagyományosan szűk 
térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult 
térben.

Szabadalmaztatott forgatható dokkoló
Szabadalmaztatott forgatható dokkoló egyszerű 
lemezborító-navigációval.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti 
iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló 
hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van 
iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás 
közben.

PureDigital
A fejlett PureDigital hangfeldolgozó technológia a 
dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg 
hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/
iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - 
jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/
iPhone digitális audiokimenetének használatával, és 
így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb 
jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig 
tökéletesen kiegyensúlyozott, felülmúlhatatlan 
tisztaságú hang.
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Fénypontok
• Kimeneti teljesítmény: Összesen 140 W RMS •
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod 

touch, iPod classic, 4. generációs iPod nano, 3. 
generációs iPod nano, iPod színes kijelzővel, mini 
iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod 
nano, 5. generációs iPod

Csatlakoztathatóság
• USB: USB gazdaport
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD, 

MP3-CD, WMA-CD
• Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és 

visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás 
és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Antenna: FM antenna
• Programozott állomások: 20
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hangzás
• Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
• Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 5
• Mélynyomó típusa: aktív, integrált mélynyomó

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Ébresztők: iPod ébresztés, USB-s ébresztés, rádiós 

ébresztés
• Óra: Digitális, elalváskapcsoló
• Töltőkészülék: iPhone, iPod

Tápellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó 

vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel
• Távvezérlő
• Egyebek: Felhasználói kézikönyv
• Garancia: Garancialevél

Méretek
• Főegység mélysége: 300 mm
• Főegység magassága: 1022 mm
• Főegység szélessége: 300 mm
• Csomag szélessége: 346 mm
• Csomag magassága: 1122 mm
• Csomag mélysége: 350 mm

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W
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