
 

 

Philips
Dokovací systém pre iPod/
iPhone

DCM580
Zvuková veža

s technológiou LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
Vychutnajte si širší, pohlcujúci zvuk prostredníctvom dokovacieho systému Philips DCM580. Jeho 

vežovitý dizajn podporuje zariadenia iPhone/iPod, disky CD a zariadenia USB. Technológia LivingSound 

rozptyľuje zvuk rovnomerne po miestnosti a zabezpečuje tak optimálny poslucháčsky zážitok.

Zvuk, ktorý naplní vašu obývačku
• Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
• Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
• Reproduktorový systém 4.1 so zabudovaným subwooferom
• Celkový výstupný výkon 140 W RMS

Neobmedzený pôžitok z počúvania
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Patentovaný otočný dok pre jednoduchú navigáciu v obaloch albumov
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Jedinečný dizajn veže, ktorý doplní váš životný štýl
• Podsvietenie za prehrávačom iPod/iPhone obohatí používateľský zážitok



 LivingSound

Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, ktorá 
očakáva vystavenie patentu, výrazne rozširuje 
optimálnu oblasť (ideálne miesto posluchu vo vašej 
izbe), aby ste si mohli vychutnať vskutku pohlcujúcu 
hudbu v širšom priestore. Kombináciou rozličných 
zvukových procesov funkcia LivingSound obnovuje 
bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, ktoré 
sa u kompaktného stereo systému často strácajú. 
Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá je rozsiahlejšia, 
ako by ste čakali, a ktorá je rovnomernejšie a vo 
väčšej miere distribuovaná po celej miestnosti. Teraz 
už vychutnávanie si hudby nie je limitované na 
tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny stereo 
zvuk vo väčšom priestore.

Patentovaný otočný dok
Patentovaný otočný dok pre jednoduchú navigáciu v 
obaloch albumov.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia 
priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže 
môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim 
zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač 
iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať 
hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho 
batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací 
zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Plne digitálny zvuk
Zdokonalená, plne digitálna technológia na 
spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový 
výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou 
technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno 
nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich 
analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. 
Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/
iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne 
spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu 
od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s 
dokonalou rovnováhou.
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Hlavné prvky
• Výstupný výkon: celkový 140 W RMS •
Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 

2. generácie, iPod classic, iPod nano 4. generácie, 
iPod nano 3. generácie, iPod s farebným displejom, 
iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 
2. generácie, iPod 5. generácie

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, CD, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 

dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a 
pozastaviť

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• Anténa: FM anténa
• Predvolené stanice: 20
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania 

zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 5
• Typy basového reproduktora: aktívny, integrovaný 

subwoofer

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Budíky: iPod alarm, USB alarm, rádiobudík
• Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
• Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny 

vstup, sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie
• Iné: Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Hĺbka hlavnej jednotky: 300 mm
• Výška hlavnej jednotky: 1022 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 300 mm
• Šírka balenia: 346 mm
• Výška balenia: 1122 mm
• Hĺbka balenia: 350 mm

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W
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