
 

 

Philips
Dokstacijas izklaides 
sistēma

DCM580
Skaņas tornis

ar LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai
Izbaudiet plašāku, telpiskāku skaņu ar Philips dokstacijas sistēmu DCM580. Torņa 
konstrukcija atbalsta iPhone/iPod, kompaktdiskus un USB ierīces. LivingSound tehnoloģija 
izplata skaņu vienmērīgi visā telpā, lai iegūtu optimālu klausīšanās pieredzi.

Skaņa, kas piepilda jūsu dzīvojamo istabu
• LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai
• PureDigital sniedz nepārspējamu skaņas tīrību
• 4.1 skaļruņu sistēma ar iebūvētu basu skaļruni
• 140 W RMS kopējā izejas jauda

Neierobežots klausīšanās prieks
• Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
• Patentēta rotējoša dokstacija vienkāršai navigācijai ar albumu bildēm
• Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
• Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Unikāls torņa dizains, kas atbilst jūsu dzīvesveidam
• Fona apgaismojums aiz iPod/iPhone bagātina lietotāja pieredzi



 LivingSound

Philips patentam pieteiktā LivingSound tehnoloģija 
ievērojami paplašina vislabākās dzirdamības zonu 
(ideālo klausīšanās vietu telpā), līdz ar to varat baudīt 
patiesi telpisku mūziku lielākā zonā. Apvienojot 
dažādus skaņas procesus, LivingSound atjauno skaņu 
telpas bagātīgumu un telpiskās detaļas, kādas 
kompaktā stereo sistēmā bieži tiek pazaudētas. 
Rezultāts ir vēl izvērstāka vislabākās dzirdamības 
zona, nekā to varēja paredzēt — tā ir plaši un 
vienmērīgi izkliedēta telpā. Tagad mūzikas baudījumu 
vairs neierobežo tradicionāli šaura zona. Baudiet 
optimālu stereo skaņu lielākā platībā.

Patentēta rotējoša dokstacija
Patentēta rotējoša dokstacija vienkāršai navigācijai ar 
albumu bildēm

Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone

Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone 
uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot 
portatīvo ierīci tieši dokstacijas izklaides sistēmai, un 
jūs varat klausīties savu iecienīto mūziku augstākās 
kvalitātes skanējumā. Atskaņošanas laikā tiek 
uzlādēts arī iPod/iPhone, tātad jūs varat baudīt 
mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā 
atskaņotāja baterija izlādēsies. Dokstacijas izklaides 
sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā 
ir ievietota dokstacijā.

PureDigital

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija 
nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu 
salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes 
tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, 
kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/ 
iPod. Apkopojot iPhone/ iPod digitālo audio izvadi un 
visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek 
panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. 
Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas atrodas 
perfektā līdzsvarā.
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Izceltie produkti
• Izejas jauda: kopā 140 W RMS
iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod touch, iPod touch (2. paaudze), 

iPod classic, iPod nano (4. paaudze), iPod nano 
(3. paaudze), iPod ar krāsu displeju, iPod mini, iPod 
nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod (5. 
paaudze)

Savienojamība
• USB: USB resurss
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas 

diskdzinis, CD, MP3-CD, WMA-CD
• Dokstacijas atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz 

priekšu un atpakaļ, nākamais un iepriekšējais celiņš, 
atskaņot un pauzēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Antena: FM antena
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 

režīmi, Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.
• Skaļuma kontrole: skaļāk/klusāk

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 5
• Basu skaļruņu tipi: aktīvs, integrētais basu skaļrunis

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD displejs
• Modinātāja signāli: iPod modinātāja signāls, USB 

modinātāja signāls, radio modinātāja signāls
• Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
• Uzlādes ierīce: iPhone, iPod

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas 

kabelis, strāvas vads
• Tālvadība
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts

Izmēri
• Ierīces dziļums: 300 mm
• Ierīces augstums: 1022 mm
• Ierīces platums: 300 mm
• Iesaiņojuma platums: 346 mm
• Iesaiņojuma augstums: 1122 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 350 mm

Zaļš
• Eco gaidstāves režīms: 1 W
•
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