
 

 

Philips
dockningssystem för 
underhållning

DC570
Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud
med högtalartorn
Det supersnygga Docking Entertainment System DC570 från Philips fyller valfritt rum 
med dina favorit-iPod-låtar. Det smidiga systemet är elegant utformat för att ta minimalt 
med plats, och ger otroligt kraftfullt HiFi-ljud från den inbyggda subwoofern.

Berika din ljudupplevelse
• Kraftfullt HiFi-ljud som fyller rummet
• 2.1-system med en inbyggd subwoofer
• Total uteffekt på 100 W RMS
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Passar var som helst och vem som helst
• Snyggt tunn och kompakt design

Lättanvänd
• Lättanvänd fjärrkontroll medföljer
• Spela upp och ladda din iPod samtidigt
• Allt-i-ett-fjärrkontroll för systemet och din iPod
• Digital FM-mottag. med förinställningar



 

DC570/12
• Antal inbyggda högtalare: 3 • Eco Power-vänteläge: 1 W
•

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Touch, iPod Classic, iPod 

nano, 3:e generationen, iPod med färgdisplay, iPod 
Mini, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a 
generationen, iPod, 5:e generationen

Anslutningar
• USB: USB-värd
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Antenn: FM-antenn
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Ljud
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost)
• Volymkontroll: upp/ned
• Uteffekt: totalt 100 W RMS

Högtalare

• Högtalarelement: 3 tums woofer
• Högtalarförbättring: basreflexhögtalare
• Subwoofertyper: aktiv, integrerad subwoofer
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-display
• Larm: iPod-larm, USB-larm, radiolarm/

radioväckning
• Klocka: Digital, insomningsfunktion
• Laddningsenhet: iPod

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång

Tillbehör
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Fjärrkontroll
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Huvudenhet, djup: 139 mm
• Huvudenhet, höjd: 1024 mm
• Huvudenhet, bredd: 203 mm
• Paketbredd: 1070 mm
• Paketbredd: 340 mm
• Pakethöjd: 334 mm
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