Philips
dockningsstation för iPod/
iPhone

DCM580

Ljudtorn
med LivingSound för ett rikt, uppslukande stereoljud
Njut av bredare, uppslukande ljud med Philips dockningssystem DCM580. Torndesignen
kan hantera iPhones/iPods, CD-skivor och USB-enheter. LivingSound-tekniken gör att
ljudet distribueras jämnt i rummet så att ljudupplevelsen blir optimal.
Ljud som fyller hela vardagsrummet
• LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud
• Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
• 4.1-högtalarsystem med inbyggd subwoofer
• Total uteffekt på 140 W RMS
Obegränsad lyssnarupplevelse
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Patenterad roterande docka för enkel navigering med albumomslag
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
Design som matchar din inredning
• Unik torndesign som passar ditt sätt att leva
• Bakgrundsbelysning bakom iPod/iPhone berikar användarupplevelsen
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Dockningsstation för iPod/iPhone

Funktioner
LivingSound

Specifikationer
bärbara enheten direkt till dockningssystemet för
underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik
med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone
under uppspelningen så att du kan lyssna på musik
och behöver inte oroa dig för att batteriet till den
bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för
underhållning laddar den bärbara enheten när den är
dockad.

Äkta digitalt ljud

Philips patentsökta LivingSound utökar markant den
optimala punkten, alltså den ideala lyssningsplatsen i
rummet, så att den riktigt uppslukande
musikupplevelsen sprider sig över ett större område.
LivingSound kombinerar flera ljudprocesser
återställer ljudbildens fyllighet och rumsliga detaljer,
något som ofta går förlorat med kompakta
stereosystem. Effekten är en yta större än den
förväntade optimala punkten – ljudet sprids brett
och jämnt i rummet. Nu behöver du inte lyssna på
musik i ett litet smalt område längre. Njut av ett
optimalt stereoljud på en större yta.

Patenterad roterande docka

Patenterad roterande docka för enkel navigering
med albumomslag.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

iPhone-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet

• Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch 2nd
generation, iPod Classic, iPod nano 4th generation,
iPod nano 3rd generation, iPod med färgdisplay,
iPod Mini, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd
generation, iPod 5th generation

Anslutningar

• USB: USB-värd
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Ljuduppspelning

• Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD, MP3CD-skiva, WMA-CD
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning
framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela
upp och pausa
Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken
erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört
med den traditionella analoga
ljudbearbetningstekniken som finns i dockade
spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/
iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhoneenheternas digitala ljudutgångar och använda en
digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett
mycket högre signal/brusförhållande produceras.
Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt
balans.

Mottagare/mottagning/sändning
•
•
•
•

Radioband: FM-stereo
Antenn: FM-antenn
Kanalförinställningar: 20
Mottagarförbättring: automatisk digital
kanalsökning

Ljud

• Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB
(Dynamic Bass Boost)
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: totalt 140 W RMS

Högtalare

• Antal inbyggda högtalare: 5
• Subwoofertyper: aktiv, integrerad subwoofer

Bekvämlighet

• Skärmtyp: LCD-display
• Larm: iPod-larm, USB-larm, radiolarm/
radioväckning
• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: iPhone, iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar
din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den

Effekt

• Strömtyp: AC-ingång

Tillbehör

• Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel,
nätkabel
• Fjärrkontroll
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
•
•
•
•
•
•

Huvudenhet, djup: 300 mm
Huvudenhet, höjd: 1022 mm
Huvudenhet, bredd: 300 mm
Paketbredd: 346 mm
Paketbredd: 1 122 mm
Pakethöjd: 350 mm

Grön

• Eco Power-vänteläge: 1 W
•
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