
 

 

Philips
Docking station voor iPod/
iPhone

DCM580
Geluidstoren

met LivingSound voor een vol en overweldigend stereogeluid
Het Philips-dockingsysteem DCM580 biedt een vol geluid en een overweldigende luisterervaring. Het 

torenontwerp ondersteunt iPhones/iPods, CD's en USB-apparaten. De LivingSound-technologie zorgt 

voor optimaal luisterplezier door het geluid gelijkmatig over de hele kamer te verspreiden.

Kamervullend geluid
• LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
• Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
• 4.1-luidsprekersysteem met een ingebouwde subwoofer
• Totaal uitgangsvermogen van 140 W RMS

Onbeperkt luisterplezier
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Gepatenteerd roterend station voor eenvoudige navigatie met albumillustraties
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Ontwerp dat past in uw interieur
• Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past
• Het achtergrondlicht achter de iPod/iPhone verrijkt de gebruikerservaring



 LivingSound

De LivingSound-technologie van Philips vergroot de 
ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten 
van overweldigende muziek zonder recht voor het 
apparaat te zitten. Door verschillende 
geluidsprocessen te combineren, worden met 
LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details 
hersteld die vaak verloren gaan bij een compact 
stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is 
dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek 
wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer 
beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. 
Geniet van optimaal stereogeluid in een groter 
gebied.

Gepatenteerd roterend station
Gepatenteerd roterend station voor eenvoudige 
navigatie met albumillustraties.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat 

rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock voor een perfecte 
geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock 
laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het 
afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder 
u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. 
Wanneer u uw draagbare apparaat in het 
entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit 
automatisch opgeladen.

Zuiver, digitaal geluid

De geavanceerde zuivere, digitale 
verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure 
geluidsprestaties in vergelijking met de 
conventionele analoge geluidstechnologie die wordt 
gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-
uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/
ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de 
digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale 
verwerking op elk niveau van het circuit. Het 
resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat 
perfect in balans is.
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Specificaties
Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e 

generatie, iPod classic, iPod nano 4e generatie, 
iPod nano 3e generatie, iPod met kleurendisplay, 
iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e 
generatie, iPod 5e generatie

Connectiviteit
• USB: USB-poort
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Audioweergave
• Media afspelen: USB Flash Drive, CD, MP3-CD, 

WMA-CD
• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 

terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Antenne: FM-antenne
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, 

Dynamic Bass Boost
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Uitgangsvermogen: Totaal 140 W RMS

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 5
• Subwoofertypen: Actief, Geïntegreerde subwoofer

Comfort
• Schermtype: LCD-display
• Alarmfuncties: iPod-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
• Klok: Digitaal, Sleeptimer
• Oplaadapparaat: iPhone, iPod

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo 

lijningangkabel, Netsnoer
• Afstandsbediening
• Overig: Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 300 mm
• Hoogte hoofdunit: 1022 mm
• Breedte hoofdunit: 300 mm
• Breedte van de verpakking: 346 mm
• Hoogte van de verpakking: 1122 mm
• Diepte van de verpakking: 350 mm

Groen
• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
•
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