
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

DC570
Ciesz się doskonałym brzmieniem muzyki z odtwarzacza iPod
z kolumną głośnikową
Niezwykle stylowy zestaw audiowizualny Philips DC570 ze stacją dokującą wypełni każdy 
pokój dźwiękami ulubionej muzyki z odtwarzacza iPod. Ten elegancki, zajmujący niewiele 
miejsca zestaw zapewnia niezwykle potężny dźwięk, dzięki wbudowanemu subwooferowi.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Potężny dźwięk Hi-Fi wypełni Twój pokój
• Zestaw głośników 2.1 z wbudowanym subwooferem
• Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Elegancka i zwarta konstrukcja

Łatwość użytkowania
• Dołączony łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania
• Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
• Wielofunkcyjny pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią



 

DC570/12
głośności •
Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod Classic, iPod Nano 3. 

generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym 
wyświetlaczem, iPod mini, iPod Nano 1. generacji, 
iPod Nano 2. generacji

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście AUX: 3,5 mm

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/
wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
• liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Antena: Antena zakresu UKF
• Pamięć stacji: 20

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): Moc całkowita 100 W RMS
• Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie 
basów

• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowany głośnik 

niskotonowy
• Wbudowane głośniki: 3
• Główny głośnik: Niskotonowy 3 cale, Zest. gł. z 

syst. Bass Reflex
• Typ subwoofera: Aktywne

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
• Budzenie: Budzenie z odtwarzacza iPod, Budzenie 

z urządzenia USB, Budzenie radiem
• Wygoda użytkownika: Wyłącznik czasowy
• Zegar/wersja: Cyfrowe
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Pilot 
zdalnego sterowania

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

203 x 1024 x 139 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1070 x 340 x 334 mm
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