
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

DCM580
Wieża muzyczna

z technologią LivingSound zapewnia szerszy i głębszy dźwięk stereo

Ciesz się szerszym i głębszym dźwiękiem ze stacją dokującą Philips DCM580. Wieża muzyczna 

obsługuje telefony iPhone, odtwarzacze iPod, płyty CD i urządzenia USB. Technologia LivingSound 

równomiernie emituje dźwięk do wszystkich zakamarków pomieszczenia, zapewniając optymalne 

wrażenia słuchowe.

Muzyka w Twoim salonie
• Technologia LivingSound zapewnia szerszy dźwięk stereo, który pochłania jeszcze mocniej
• Technologia PureDigital zapewnia niezrównaną jakość dźwięku
• Zestaw głośników 4.1 z wbudowanym subwooferem
• Całkowita moc wyjściowa 140 W RMS

Nieograniczona przyjemność słuchania
• Odtwarzanie i ładowanie telefonu iPhone/iPod
• Opatentowana, obracana podstawka dokująca zapewnia łatwą nawigację po albumach
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Unikalny projekt wieży pasuje do Twojego stylu
• Podświetlenie odtwarzacza iPod/telefonu iPhone wzbogaca przyjemność korzystania



 LivingSound

LivingSound, opatentowana technologia firmy Philips, 
zwiększa obszar odsłuchu (idealne rozmieszczenie 
dźwięku w pomieszczeniu), zapewniając w pełni 
przestrzenny dźwięk na większym obszarze. 
Technologia ta, dzięki połączeniu różnych procesów 
dźwiękowych, odzyskuje bogactwo oraz 
szczegółowość przestrzenną sceny dźwiękowej, 
których często brakuje w niewielkich zestawach 
stereo. W efekcie dźwięk jest znacznie potężniejszy 
i jest szeroko i równomiernie rozprowadzany w 
pomieszczeniu. Teraz już nie musisz ograniczać się 
do słuchania muzyki tylko w określonym 
pomieszczeniu. Ciesz się optymalnym dźwiękiem 
stereo na większym obszarze.

Opatentowana, obracana podstawka 
dokująca
Opatentowana, obracana podstawka dokująca 
zapewnia łatwą nawigację po albumach.

Odtwarzanie i ładowanie – iPhone, iPod

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując 
jednocześnie swój telefon iPhone lub odtwarzacz 
iPod! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie 
urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu 
audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia 
słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym 
nagłośnieniem. Podczas odtwarzania muzyki 
ładowany jest akumulator telefonu iPhone lub 
odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić 
się o wyczerpanie jego ładunku. Zestaw 
audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie 
ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego 
zadokowaniu.

Technologia PureDigital
Zaawansowana technologia przetwarzania dźwięku 
PureDigital zapewnia znacznie wyższą jakość 
dźwięku w porównaniu z tradycyjną technologią 
przetwarzania stosowaną w stacjach dokujących, 
które korzystają z analogowego wyjścia dźwięku 
urządzenia iPod lub iPhone. Wykorzystanie 
cyfrowego wyjścia dźwięku urządzeń iPod i iPhone 
oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na 
wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy 
odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest 
niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.
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Zalety
korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie •
Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, 

iPod classic, iPod nano 4. generacji, iPod nano 3. 
generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod mini, iPod nano 1. generacji, 
iPod nano 2. generacji

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Złącze MP3: 3,5 mm

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie 
odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, 
Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu

• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, Płyta CD, 
MP3-CD, WMA-CD

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Antena: Antena FM
• Pamięć stacji: 20

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): Całkowita moc RMS: 

140 W
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

basów
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 5
• Typ subwoofera: Aktywne
• Typy głośników: Zintegrowany głośnik 

niskotonowy

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
• Budzenie: Budzenie z odtwarzacza iPod, Budzenie 

z urządzenia USB, Budzenie radiem
• Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód 
zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

300 x 1022 x 300 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

346 x 1122 x 350 mm
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