
 

 

Philips
Dokovací zábavní systém

DC570
Vychutnejte si hudbu z přehrávače iPod nahlas a se skvělým zvukem
se sloupovými reproduktory
Nadmíru elegantní dokovací zábavní systém DC570 společnosti Philips naplní každý pokoj 
vašimi oblíbenými melodiemi z přehrávače iPod. V moderním provedení zabírajícím minimální 
prostor poskytuje tento úhledný systém výkonný Hi-Fi zvuk z integrovaného subwooferu.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Výkonný Hi-Fi zvuk, který zaplní váš pokoj
• systém 2.1 s vestavěným subwooferem
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Elegantně úhledný a kompaktní design

Snadné použití
• Jednoduchý dálkový ovladač je součástí dodávky
• Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
• Univerzální dálkový ovladač pro systém a zařízení iPod
• Digitální tuner VKV s předvolbami



 

DC570/12
• Rozměry balení (Š x V x H): 1070 x 340 x 334 mm
•

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným 
displejem, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod 
nano 2. generace

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Vstup Aux: 3,5 mm

Přehrávání zvuku
• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, 

Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa, 
Rychlý posun vpřed/zpět

• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB
• programovatelné skladby: 20

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Anténa: Anténa VKV
• Předvolby stanic: 20

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): Celkový zvukový výkon 

100 W RMS
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrovaný subwoofer
• Vestavěné reproduktory: 3
• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
• Typ subwooferu: Aktivní

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Podsvětlení: Ano
• Dálkový ovladač: Multifunkční
• Budíky: Budík iPod, Buzení z USB, Buzení rádiem
• Pohodlí uživatele: Časovač
• Hodiny/verze: Digitální
• úsporný pohotovostní režim: 1 W

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list, Dálkový ovladač

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

203 x 1024 x 139 mm
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