
 

 

Philips
Underholdningssystem 
med dokkingstasjon

DC570
Nyt iPod-musikken høyt med flott lyd

med tårnhøyttaler
Det ultrastilige dokkingunderholdningssystemet fra Philips, DC570, fyller alle rom med 
favorittmusikken fra iPoden din. Det er elegant designet for å oppta minimalt med plass, 
og det slanke systemet gir utrolig kraftig Hi-Fi-lyd fra den innebygde subwooferen.

En rikere lydopplevelse
• Kraftig Hi-Fi-lyd som fyller rommet
• 2.1-system med en innebygd subwoofer
• 100 W RMS total utgangseffekt
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Passer alle steder og til alle livsstiler
• Stilig slank og kompakt design

Lett å bruke
• Brukervennlig fjernkontroll følger med
• Spill av og lad iPod samtidig
• Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPoden
• Digital FM-stasjonssøking med forvalg



 

DC570/12
• Antall innebygde høyttalere: 3 • Eco Power-standbymodus: 1 W
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod touch, iPod classic, 

Tredjegenerasjons iPod nano, iPod med 
fargeskjerm, iPod mini, Førstegenerasjons iPod 
nano, Andregenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
• Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og 

bakover, neste og forrige spor, play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Antenne: FM-antenne
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd
• Lydforbedring: digital lydkontroll med 4 modi, 

dynamisk bassforsterking (DBB)
• Volumkontroll: opp/ned
• Utgangseffekt: totalt 100 W RMS

Høyttalere

• Høyttalerelementer: 3" woofer
• Høyttalerforbedring: bassrefleks-høyttalersystem
• Subwoofer-typer: aktiv, integrert subwoofer
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD-display
• Alarmer: iPod-alarm, USB-alarm, radioalarm
• Klokke: Digital, sleep timer
• Ladeenhet: iPod

Drift
• Strømtype: AC-inngang

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: nettledning
• Fjernkontroll
• Andre: Brukerhåndbok
• Garanti: Garantisertifikat

Mål
• Hovedenhetens dybde: 139 mm
• Hovedenhetens høyde: 1024 mm
• Hovedenhetens bredde: 203 mm
• Emballasjebredde: 1070 mm
• Emballasjehøyde: 340 mm
• Emballasjedybde: 334 mm
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