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ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

DCM580
ลำโพงตั้งพื้น

ที่มี LivingSound ให้พลังเสียงสเตอริโอที่ดื่มด่ำ กว้างขึ้น
เพลิดเพลินได้อย่างทั่วถึง และดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงด้วยระบบเชื่อมต่อ Philips DCM580 
การออกแบบให้ตั้งบนพื้นเพื่อใช้งานกับ iPhones/iPods, CD และอุปกรณ์ USB พร้อมเทคโนโลยี 
LivingSound ที่มอบพลังเสียงทรงพลังให้ครอบคลุมทั้งห้องเพื่อยกระดับประสบการณ์การฟังของคุณ

มอบเสียงเพลงให้กับห้องนั่งเล่นของคุณ
• LivingSound ให้พลังเสียงสเตอริโอที่ดื่มด่ำ กว้างขึ้น
• PureDigital มอบเสียงชัดเจนที่สุด ไม่มีใครเทียบได้
• ระบบลำโพง 4.1 พร้อมซับวูฟเฟอร์ในตัว
• กำลังขับทั้งหมด 140W RMS
ความสุขในการฟังเพลงที่ไร้ขีดจำกัด
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• แท่นหมุนได้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเพื่อให้เลื่อนดู Album art ได้ง่าย
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• การออกแบบตั้งพื้นที่โดดเด่นเพื่อให้ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
• เรืองแสงด้านหลัง iPod/iPhone เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้



 LivingSound

LivingSound ซึ่งรอดำเนินการด้านสิทธิบัตรของ Philips 
ช่วยแผ่ขยายจุดรับฟังที่ดีที่สุด 
(ตำแหน่งการฟังที่เหมาะสมในห้องของคุณ) 
คุณจึงดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้ในพื้นที่ที่กว้างขึ้น 
ด้วยการรวมกระบวนการด้านเสียงต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ระบบ LivingSound 
ทำให้ความสมบูรณ์และรายละเอียดช่องของเวทีเสียง
ที่สูญเสียไปกับระบบเสียงสเตอริโอขนาดกะทัดรัดกลั
บคืนมา ให้จุดรับฟังเหนือความคาดหมาย 
แผ่พลังเสียงรอบห้องได้อย่างทั่วถึง 
ไม่จำเป็นต้องจำกัดพื้นที่แห่งความสุขของคุณให้อยู่ใน
วงแคบอีกต่อไป 
คุณจึงเพลิดเพลินกับสุดยอดพลังเสียงสเตอริโอได้ใน
บริเวณที่กว้างขึ้น
แท่นหมุนได้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
แท่นหมุนได้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเพื่อให้เลื่อนดู 
Album art ได้ง่าย
เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ 
iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณ
ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกั
บชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกัง
วลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา 
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
PureDigital
เทคโนโลยีการประมวลผลด้านเสียงขั้นสูง PureDigital 
ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม 
เทียบกับเทคโนโลยีการประมวลผลเสียงอะนาล็อกทั่ว
ไปที่มีอยู่ในเครื่องเล่นแบบแท่น 
ซึ่งให้คุณภาพเสียงอะนาล็อกจาก iPod/iPhone 
โดยการรวบรวมคุณภาพเสียงดิจิตอลเอาต์พุตจาก 
iPod/iPhone 
และใช้การประมวลผลดิจิตอลในแต่ละขั้นตอนของร
ะบบ ส่งผลให้อัตราเสียงต่อสัญญาณสูงขึ้นมาก 
ผลที่ได้คือเสียงที่คมชัดสมดุลสมบูรณ์แบบ
DCM580/12

ไฮไลต์
โหมด, Dynamic Bass Boost • โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
•

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• ใช้ร่วมกันได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• ใช้ร่วมกันได้กับ: iPod touch, iPod touch 2nd 

Generation, iPod classic, iPod nano 4th 
Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod 
พร้อมจอสี, iPod mini, iPod nano 1st Generation, 
iPod nano 2nd Generation, iPod 5th Generation

การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB, CD, MP3-CD, 

WMA-CD
• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 

กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 4 

• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียง: รวม 140 W RMS
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 5
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ, ซับวูฟเฟอร์ในตัว
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• การปลุก: ปลุกด้วย iPod, ปลุกด้วย USB, ปลุกด้วยวิทยุ
• นาฬิกา: ดิจิตอล, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPhone, iPod
พลังไฟ
• ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายช่องต่อสัญญาณเข้า 

ขนาด 3.5 มม., สายไฟ
• รีโมทคอนโทรล: ใช่
• อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
• รับประกัน: ใบรับประกัน
ขนาด
• ความลึกของตัวเครื่อง: 300 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 1022 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 300 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 346 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 1122 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 350 มม.
สีเขียว
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