
 

 

Philips
Szórakoztatórendszer 
dokkolóegységgel

USB Direct
FM digitális hangolóegység

DC570
iPod zene – hangosan, kiváló minőségben

hangsugárzó toronnyal
A Philips DC570 elegáns stílusú, dokkolós szórakoztatórendszerének köszönhetően minden 
helyiséget kedvenc iPod dallamaival tölthet meg. Bár kitűnő kialakításának köszönhetően minimális 
helyet foglal, a beépített mélynyomó mégis hihetetlenül erőteljes Hi-Fi hangot biztosít.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• A nagy teljesítményű Hi-Fi hangja bármilyen helyiséget betölt
• 2.1-es rendszer beépített mélynyomóval
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Stílusosan vonzó, kompakt kialakítás

Egyszerű használat
• Könnyen kezelhető távvezérlő tartozékként
• Lejátszás iPodról és töltés
• Komplett távvezérlő az audiorendszerhez és az iPod készülékhez
• FM digitális hangolás, tárolt állomások



 

DC570/12
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le 1070 x 340 x 334 mm
•

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod touch, iPod classic, 3. generációs 

iPod nano, 5. generációs iPod, iPod színes 
kijelzővel, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. 
generációs iPod nano

Csatlakoztathatóság
• USB: USB-gazdaport
• Aux be: 3,5 mm-es

Hanglejátszás
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, 
Gyorskeresés előre és hátra

• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Antenna: FM antenna
• Programozott állomások: 20

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 100 W RMS 

összteljesítmény
• Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszórórendszer
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Integrált mélynyomó
• Beépített hangszórók: 3
• Fő hangszóró: 3"-es mélynyomó, Bass Reflex 

hangszórórendszer
• Mélynyomó típusa: Aktív

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérvilágítás: Van
• Távvezérlő: Többfunkciós
• Ébresztők: iPod ébresztés, USB-s ébresztés, Rádiós 

ébresztés
• Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
• Óra/Verzió: Digitális
• Eco készenléti állapot: 1 W

Kapcsoló
• Tápellátás: Van

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, 
Távvezérlő

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

203 x 1024 x 139 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 
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