
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

USB Direct
Цифров FM тунер

DC570
Слушайте iPod музика високо, с превъзходен звук
със звуковa колонa
Ултрастилната докинг система за забавления Philips DC570 изпълва всяко помещение с 
мелодията от вашия iPod. С елегантна конструкция, заемаща минимално място, тази модна 
система дава невероятно мощен Hi-Fi звук благодарение на вградения си събуфер.

Обогатете своето звуково изживяване
• Мощен Hi-Fi звук за изпълване на стаята
• Система 2.1 с вграден събуфър
• Обща изходна мощност 100 W RMS
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Елегантен и компактен дизайн

Лесна употреба
• Приложено лесно за използване дистанционно управление
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• Едно дистанционно управление "всичко в 1" за системата и за iPod
• Цифрова настройка с настроени станции



 

DC570/12
нагоре/надолу
Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod с 
цветен дисплей, iPod mini, iPod nano 1-во 
поколение, iPod nano 2-ро поколение

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза", 
Следваща и предишна мелодия, Бързо 
пренавиване напред и назад

• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство

• програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Антена: FM антена
• Предварително настроени станции: 20

Звук
• Изходна мощност (RMS): Обща мощност 100W 

RMS
• Типове високоговорители: Система 
басрефлексни високоговорители

• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 

Високоговорители
• Типове високоговорители: Вграден събуфър
• Вградени високоговорители: 3
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти, Система басрефлексни 
високоговорители

• Тип на събуфъра: Активен

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Дистанционно управление: 
Многофункционално

• Аларми: iPod аларма, USB аларма, 
Радиобудилник

• Удобство за потребителя: Таймер за заспиване
• Часовник/версия: Цифров
• Икономичен режим на готовност: 1 ват

Мощност
• Мрежово захранване

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта, Дистанционно управление

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

203 x 1024 x 139 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1070 x 340 x 334 мм
•
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