
 

 

„Philips“
Prijungimo stotelių 
pramogų sistema

DCM580
Garso bokštas

su„LivingSound“ didesniam, gilesniam stereogarsui
Naudodamiesi „Philips“ prijungimo sistema DCM580 mėgaukitės platesnės gamos, gilesniu garsu. 
Bokšto dizainas palaiko „iPhones/iPods“, kompaktinius diskus ir USB įrenginius. „LivingSound“ 
technologija vienodai paskirsto garsą visame kambaryje, tad galėsite klausytis muzikos optimaliai.

Kambarį užpildantis garsas jūsų svetainei
• su„LivingSound“ didesniam, gilesniam stereogarsui
• „PureDigital“ neprilygstamam garso aiškumui
• 4.1 garsiakalbių sistema su integruota žemųjų dažnių kolonėle
• 140W RMS bendra išvesties galia

Neribotas klausymosi malonumas
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod/iPhone/iPad“
• Su patentuotu besisukančiu prijungimu lengvesnis albumų viršelių turinio naršymas
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamų USB prietaisų
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Unikalūs bokšto dizainas jūsų gyvenimai aplinkai
• Foninė šviesa už „iPod/iPhone“ praturinta patirtį



 „LivingSound“

Patento patvirtinimo laukianti „Philips LivingSound“ 
technologija žymiai praplečia malonumo erdvę 
(idealią klausymosi vietą jūsų kambaryje), todėl galite 
mėgautis įtraukiančia muzika plačioje zonoje. 
Derinant įvairius garso procesorius, „LivingSound“ 
atkuria sceninio garso sodrumą ir erdvines detales, 
kurios dažnai pasimeta kompaktiškoje stereo 
sistemoje. Malonumo erdvė yra didesnė nei tikėtasi - 
garsas kambaryje pasklinda plačiau ir tolygiau. Dabar 
jūsų muzika nėra apribota tradiciškai siauroje zonoje. 
Mėgaukitės optimaliu stereo garsu platesnėje zonoje.

Patentuotas besisukantis prijungimas
Su patentuotu besisukančiu prijungimu lengvesnis 
albumų viršelių turinio naršymas.

Grokite ir įkraukite „iPod/iPhone/iPad“

Mėgaukitės savo mėgiama MP3 muzika, kol kraunate 
„iPod/iPhone/iPad“! Jungtis leidžia prijungti 
nešiojamą prietaisą tiesiogiai prie prijungimo stotelių 
pramogų sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos 
muzikos kokybišku garsu. Grojant, yra įkraunami 
jūsų „iPod/iPhone/iPad“, todėl galite mėgautis 
mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamo 
grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių 
pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų 
nešiojamą prietaisą, kol jis yra prijungtas.

„PureDigital“

patobulintas „PureDigital“ garso apdorojimo 
technologija siūlo žymiai geresnę garso kokybę, 
palyginus su įprastomis analogiškomis garsiakalbių 
garso apdorojimo technologijomis, kurios naudoja 
analogišką „iPhone/ iPod“ garso išvestį. Kiekvienoje 
grandinės stadijoje renkant „iPhone/ iPod“ 
skaitmeninę garso išvestį ir veikiant skaitmeniniam 
apdorojimui, sukuriamas daug didesnis signalo-
triukšmo santykis. Rezultatas - neprilygstamas 
aiškumas ir tobulas balansas.
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Ypatybės
• Išvesties galia: iš viso 140 W RMS
„iPhone” suderinamumas
• Suderinamas su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS

„iPod“ suderinamumas
• Suderinamas su: „iPod“ lietimas, „iPod touch” (2-

oji karta), Klasikinis „iPod“, „iPod nano” (4-oji 
karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod“ su spalvotu 
ekranu, „iPod mini”, „iPod nano” (1-oji karta), 
„iPod nano” (2-oji karta), „iPod” (5-oji karta)

Jungiamumas
• USB: USB jungtis
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Garso perklausa
• Medijos perklausa: USB atmintinė, CD, MP3-CD, 

WMA-CD
• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 

kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Antena: FM antena
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garso patobulinimas: Skaitmeninio garso 

reguliavimas 4 režimais, Dinaminis žemųjų dažnių 
stiprinimas

• Garso reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 5
• Žemųjų dažnių kolonėlės tipai: aktyvus, Integruota 

žemųjų dažnių kolonėlė

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Žadintuvai: „iPod“ žadintuvas, USB žadintuvas, 

radijo žadintuvas
• Laikrodis: Skaitmeninis, Išjungimo laikmatis
• Įkrovimo prietaisai: „iPhone”, „iPod“

Maitinimas
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Priedai
• Laidai / jungtys: 3,5mm kabelio stereo linija, 

Maitinimo laidas
• Nuotolinis valdymas
• Kita: Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio gylis: 300 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 1022 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 300 mm
• Pakuotės plotis: 346 mm
• Pakuotės aukštis: 1122 mm
• Pakuotės dydis: 350 mm

Žalias
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 W
•
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