
 

 

Philips
Underholdningssystem 
med dokkingstasjon

DCM580
Lydtårn

med LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd
Få bredere, omsluttende lyd med Philips-dokkingsystemet DCM580. Tårndesignen 
støtter iPhone/iPod, CD og USB-enheter. LivingSound-teknologi fordeler lyden jevnt i 
hele rommet for en perfekt lytteopplevelse.

Romfyllende lyd til stuen
• LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd
• PureDigital leverer uovertruffen lydklarhet
• 4.1 høyttalersystem med innebygd subwoofer
• 140 W RMS total utgangseffekt

Ubegrenset lyttefornøyelse
• Spill av og lad iPhone/iPod
• Patentert roterende dokk for enkel navigasjon med albumgrafikk
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Design som passer interiøret
• Unik tårndesign som passer til din livsstil
• Bakgrunnslys bak iPod/iPhone beriker brukeropplevelsen



 LivingSound

Philips' patentanmeldte LivingSound utvider lyden, 
slik at du kan nyte klangfull og mektig musikk på et 
stort område (og ikke bare på det mest ideelle 
lyttestedet i rommet). Ved å kombinere forskjellige 
lydprosesser gjenskaper LivingSound fyldigheten og 
de romlige detaljene ved lyden som ofte blir borte i 
et kompakt stereosystem. Resultatet er et ideelt 
lyttested – som er større enn forventet, og lyd som 
er utbredt og jevnt distribuert i rommet. Nå er ikke 
musikknytelsen lenger begrenset til det vanlige smale 
området. Nyt optimal stereolyd i et større område.

Patentert roterende dokk
Patentert roterende dokk for enkel navigasjon med 
albumgrafikk.

Spill av og lad iPhone/iPod

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du 
lader opp iPhone/iPod. Med dokkingstasjonen kan du 
koble bærbare enheter direkte til dokking-
underholdningssystemet, slik at du kan lytte til 
favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også 
opp iPod'en mens den spiller sangene slik at du kan 
nyte musikken uten å bekymre deg for at iPod-
batteriet blir tomt. Underholdningssystemet med 
dokkingstasjon lader automatisk den bærbare 
enheten når den står i dokkingstasjonen.

PureDigital

Avansert PureDigital lydbehandlingsteknologi gir 
enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den 
tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man 
finner i dokkingspillere som bruker en analog 
lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/
iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle 
deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-
støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i 
perfekt balanse.
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Høydepunkter
• Utgangseffekt (RMS): Totalt 140 W RMS
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, Andregenerasjons 

iPod touch, iPod classic, Fjerdegenerasjons iPod 
nano, Tredjegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod, iPod med fargeskjerm, 
iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, 
Andregenerasjons iPod nano

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• MP3-link: 3,5 mm

Lydavspilling
• Modus for avspilling fra holder: Lade opp iPhone, 

Lader iPod, Play og pause, Neste og forrige spor, 
Hurtig forover og bakover

• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, CD, MP3-CD, 
WMA-CD

• Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Antenne: FM-antenne
• Forhåndsinnstillinger: 20

Lyd

• Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, 
dynamisk bassforsterking (DBB)

• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 5
• Subbasshøyttalertype: Aktiv
• Høyttalertyper: Integrert subwoofer

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysning
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell
• Alarmer: iPod-alarm, USB-alarm, Radioalarm
• Brukerkomfort: Sleep Timer
• Klokke/versjon: Digital
• Eco Power-ventemodus: 1 watt

Effekt
• Lysnett

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm 

stereolinjeinngangskabel, Nettledning, 
Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål
• Produktmål (B x H x D): 300 x 1022 x 300 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 346 x 1122 x 350 mm
•
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