Philips
sistema de base para
entretenimento

DC570

Desfrute de música do iPod em toda a sua liberdade sonora

com altifalantes de torre
O super-elegante Sistema de base para entretenimento Philips DC570 preenche qualquer divisão
com as suas músicas em iPod preferidas. Desenhado para ocupar pouco espaço, o elegante
sistema gera som Hi-Fi extraordinariamente poderoso através do seu subwoofer integrado.
Enriqueça a sua experiência sonora
• Som Hi-Fi poderoso em toda a divisão
• Sistema 2.1 com subwoofer incorporado
• Potência de saída total RMS de 100 W
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Design esguio, chique e compacto
Fácil de utilizar
• Telecomando fácil de utilizar incluído
• Reproduza e carregue o seu iPod em simultâneo
• Telecomando completo para o sistema e iPod
• Sintonização digital FM com estações programadas
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Sistema de base para entretenimento

Especificações
Compatível com iPod

• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod
nano de 3.ª geração, iPod com visor a cores, iPod
mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª
geração, iPod de 5.ª geração

• Melhoramento do altifalante: sistema de altifalantes
de graves
• Tipos de subwoofer: activo, subwoofer integrado
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de
graves

Conectividade

Funcionalidades

• USB: Anfitrião USB
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Reprodução de áudio

• Suporte de reprodução: Unidade flash USB
• Modos de reprodução na base: avanço e
retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior,
reproduzir e pausa

Sintonizador/recepção/transmissão
•
•
•
•

Bandas do sintonizador: FM estéreo
Antena: Antena FM
Estações pré-sintonizadas: 20
Melhoramento do sintonizador: sintonização
digital automática

Som

• Melhoramento do som: controlo de som digital, 4
modos, Dynamic Bass Boost
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: Total 100 W RMS

Altifalantes

• N.º de altifalantes incorporados: 3
• Diafr. altifalantes: Woofer de 3"

• Tipo de visor: Visor LCD
• Alarmes: Alarme de iPod, Alarme USB,
despertador com rádio
• Relógio: Digital, temporizador
• Dispositivo de carregamento: iPod

Alimentação

• Tipo de alimentação: Entrada de CA

Acessórios
•
•
•
•

Cabos/ligação: cabo de alimentação
Telecomando
Outros: Manual do utilizador
Garantia: Certificado de garantia

Dimensões
•
•
•
•
•
•

Profundidade da unidade principal: 139 mm
Altura da unidade principal: 1024 mm
Largura da unidade principal: 203 mm
Largura da embalagem: 1070 mm
Altura da embalagem: 340 mm
Profundidade da embalagem: 334 mm

Verde

• Modo de poupança de energia: 1 W
•
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