
 

 

Philips
iPod/iPhone için docking 
sistemi

DCM580
Ses kulesi

LivingSound ile daha güçlü, gerçek stereo ses
Philips Docking sistemi DCM580 ile derin etki yaratan gerçek sesin tadını çıkarın. Kule 
tasarımı iPhone/iPod aygıtlarını, CD'leri ve USB aygıtlarını destekler. LivingSound 
teknolojisi, en iyi dinleme deneyimi için sesi oda içinde eşit şekilde dağıtır.

Oturma odanızı kaplayan kaliteli ses
• LivingSound ile daha geniș, gerçek stereo ses
• En iyi ses netliği için saf dijital ses ișleme teknolojisi
• Dahili subwoofer içeren 4.1 hoparlör sistemi
• 140W RMS toplam çıkıș gücü

Sınırsız dinleme keyfi
• iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve șarj edin
• Albüm kapaklarında kolay gezinme için patentli döner bağlantı istasyonu
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
• Önceden ayarlanmıș FM dijital istasyon ayarı
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım
• Yașam tarzınıza uyum sağlayacak benzersiz kule tasarım
• iPod/iPhone için arka aydınlatma kullanıcı deneyimini zenginleștirir



 LivingSound

Philips tarafından patenti alınmakta olan LivingSound, 
dinleme merkezini (odadaki ideal dinleme konumu) 
oldukça genișletir, böylece daha geniș bir alanda 
gerçek müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Çeșitli ses 
ișlemlerini bir araya getiren LivingSound, kompakt 
stereo sistemlerinde genellikle kaybedilen zenginliği 
ve mekansal ayrıntıları korur. Sonuç olarak odaya 
geniș ve eșit bir biçimde dağıtılmıș, beklenenden daha 
geniș bir dinleme merkezidir. Artık alıșıldığı gibi dar 
bir alanda müzik dinlemenize gerek yok. Daha geniș 
bir alanda optimum stereo sesin keyfini çıkarın.

Patentli döner bağlantı istasyonu
Albüm kapaklarında kolay gezinme için patentli 
döner bağlantı istasyonu.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve șarj 
edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu șarj ederken MP3 müzik 
keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde 
çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence 
sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri 
mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, 
iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken șarj ettiğinden, 
müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir 
derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine 
bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak șarj 
edilir.

Saf dijital ses
Gelișmiș saf dijital ses ișleme teknolojisi, iPhone/iPod 
cihazlarındaki analog ses çıkıșını kullanan docking 
müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses 
ișleme teknolojisine göre mükemmel bir ses 
performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses 
çıkıșını alıp döngünün her așamasında dijital ișleme 
teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-
Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, 
mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya 
çıkar.
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Özellikler
• Çıkıș gücü: toplam 140 W RMS •
iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod touch, iPod touch 

2. nesil, iPod classic, iPod nano 4. nesil, iPod nano 
3. nesil, Renkli ekranlı iPod, iPod mini, iPod nano 1. 
nesil, iPod nano 2. nesil, iPod 5. nesil

Bağlantı
• USB: USB ana bilgisayar
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Müzik çalma
• Playback medya: USB flash sürücü, CD, MP3-CD, 

WMA-CD
• Bağlantılı oynatma modları: hızlı ileri ve geri, önceki 

ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM stereo
• Anten: FM anteni
• İstasyon hafızaları: 20
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses
• Ses geliștirme: 4 modlu dijital ses kontrolü, 

Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 5
• Subwoofer tipleri: aktif, entegre subwoofer

Kullanılabilirlik
• Ekran tipi: LCD ekran
• Alarmlar: iPod alarmı, USB alarm, radyo alarmı
• Saat: Dijital, kapanma zamanlayıcısı
• Șarj cihazı: iPhone, iPod

Güç
• Güç tipi: AC Giriși

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: 3,5 mm stereo hat giriș kablosu, 

güç kablosu
• Uzaktan kumanda
• Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
• Garantili: Garanti Belgesi

Boyutlar
• Ana ünite derinliği: 300 mm
• Ana ünite yüksekliği: 1022 mm
• Ana ünite genișliği: 300 mm
• Ambalaj genișliği: 346 mm
• Ambalaj yüksekliği: 1122 mm
• Ambalaj derinliği: 350 mm

Yeșil
• Eko Güç bekleme: 1 W
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