
 

 

Philips
dockingstation til iPod/
iPhone

DCM580
Lydtårn

med LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i
Nyd fyldig lyd, du kan fordybe dig i, med Philips Docking-systemet DCM580. Tårndesignet 
understøtter iPhones/iPods, CD'er og USB-enheder. LivingSound-teknologi fordeler 
lyden ligeligt i rummet, så du får en optimal lytteoplevelse.

Din stue får lyd, der fylder rummet ud
• LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i
• Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd
• 4.1-højttalersystem med indbygget subwoofer
• Samlet udgangseffekt på 140 W RMS

Ubegrænset lytteglæde
• Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
• Patenteret roterende dock gør det let at navigere i albumomslag
• Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev
• FM digital indstilling med faste indstillinger
• MP3 Link til bærbar musikafspilning

Design, der passer i dit hjem
• Unikt tårndesign, der passer til din livsstil
• Baggrundsbelysning bag iPod/iPhone giver en større brugeroplevelse



 LivingSound

Philips' patentanmeldte LivingSound udvider 
lyttepositionen betydeligt (den ideelle lytteposition i 
rummet), så man virkelig kan fordybe sig i musik i et 
større område. LivingSound kombinerer flere 
lydprocesser for at genskabe den fylde og rumklang, 
der ofte går tabt i et kompakt stereoanlæg. Effekten 
er et større effektivt lytteareal end forventet, og 
musikken fordeles flot og jævnt rundt i rummet. Det 
betyder, at musikoplevelsen ikke længere er 
begrænset til et lille område. Nu kan du nyde optimal 
stereolyd på et større område.

Patenteret roterende dock
Patenteret roterende dock gør det let at navigere i 
albumomslag.

Afspil og oplad din iPod/iPhone

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din 
iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig 
at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-
underholdningssystemet, så du kan lytte til din 
yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også 
oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan 
få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig 
om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for 
batteri. Docking-underholdningssystemet oplader 
automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i 
dockingstationen.

Ren digital lyd

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver 
langt bedre lyd end den almindelige analoge 
lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-
afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal 
fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens 
digitale lydudgangssignal og anvende digital 
behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt 
højere signal/støj-forhold. Resultatet er en 
enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.
DCM580/12

Vigtigste nyheder
• Udgangseffekt: i alt 140 W RMS •
iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. 

generation, iPod classic, iPod nano 4. generation, 
iPod nano 3. generation, iPod med farvedisplay, 
iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. 
generation, iPod 5. generation

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB-vært
• MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Lydafspilning
• Afspilningsmedie: USB-flash-drev, CD, MP3 CD, 

WMA-CD
• Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, 

næste og foregående spor, afspil og pause

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Antenne: FM-antenne
• Faste stationer: 20
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd
• Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, 

Dynamisk basforstærkning
• Lydstyrke: op/ned

Højttalere
• Antal indbyggede højttalere: 5
• Subwoofer-typer: aktiv, integreret subwoofer

Komfort
• Displaytype: LCD-display
• Alarmer: iPod-alarm, USB-alarm, radioalarm
• Ur: Digital, sleep/timer
• Opladningsenhed: iPhone, iPod

Strøm
• Strømtype: AC-indgang

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: 3,5 mm stereolinjeindgangskabel, 

netledning
• Fjernbetjening
• Andet: Brugervejledning
• Garanti: Garanticertifikat

Mål
• Hovedenhedens dybde: 300 mm
• Hovedenhedens højde: 1022 mm
• Hovedenhedens bredde: 300 mm
• Bredde (emballage): 346 mm
• Højde (emballage): 1122 mm
• Dybde (emballage): 350 mm

Grøn
• Eco Power-standby: 1 W
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