
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

USB Direct
Digitálny tuner FM

DC570
Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPod vo vynikajúcej kvalite
so stĺpovými reproduktormi
Extrémne štýlový dokovací zábavný systém DC570 značky Philips vyplní každú miestnosť vašimi 
obľúbenými tónmi z iPod. Tenký systém, ktorý je elegantne navrhnutý, aby využil minimálny 
priestor, dodáva neuveriteľne výkonný Hi-Fi zvuk zo svojho vstavaného subwoofera.

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Výkonný Hi-Fi zvuk na naplnenie vašej miestnosti
• Systém 2.1 so vstavaným subwooferom
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Štýlovo tenký a kompaktný dizajn

Jednoduché používanie
• Diaľkové ovládanie s ľahkou obsluhou je súčasťou balenia
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
• Univerzálny diaľkový ovládač pre systém a váš iPod
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
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nadol •
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3. generácie, iPod 5. generácie, iPod s farebným 
displejom, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod 
nano 2. generácie

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Vstup Aux: 3,5 mm

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba, Rýchlo dopredu a dozadu

• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash
• Programovateľné stopy: 20

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie
• Anténa: FM anténa
• Predvolené stanice: 20

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): Celkovo 100 W RMS
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho 

ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

Reproduktory
• Typy reproduktorov: Integrovaný subwoofer
• Vstavané reproduktory: 3
• Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, 

Systém repr. Bass Reflex
• Typ subwoofera: Aktívny

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Budíky: iPod alarm, USB alarm, Rádiobudík
• Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
• Hodiny/Verzia: Digitálny
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príkon
• Napájanie zo siete

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie 
záruky, Diaľkové ovládanie

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

203 x 1024 x 139 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1070 x 340 x 334 mm
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