
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

DC570
Ascultaţi muzica de pe iPod la maxim cu sunet excelent
cu boxă
Sistemul ultra-elegant cu staţie de andocare DC570 de la Philips umple orice încăpere cu melodiile 

dumneavoastră de pe iPod. Beneficiind de un design elegant, menit să ocupe un spaţiu minim, sistemul 

subţire oferă un sunet Hi-Fi uimitor de puternic prin intermediul subwooferului încorporat.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sunet puternic Hi-Fi pentru a vă umple camera
• Sistem 2.1 cu subwoofer inclus
• Putere totală de ieșire 100 W RMS
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Design elegant, subţire și compact

Ușor de utilizat
• Telecomandă ușor de utilizat inclusă
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• Telecomandă all-in-one pentru sistem și iPod
• Tuner digital FM cu posturi presetate



 

DC570/12
• Controlul volumului: Reglarea volumului •
Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod tactil, iPod clasic, iPod nano a 

3-a generaţie, iPod a 5-a generaţie, iPod cu afișaj 
color, iPod mini, iPod nano prima generaţie, iPod 
nano a 2-a generaţie

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare AUX: 3,5 mm

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare 
și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede 
înainte și înapoi

• Medii de redare: Unitate flash USB
• melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Antenă: Antenă FM
• Presetări de posturi: 20

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): Total 100W RMS
• Tipuri de difuzoare: Sistem de boxe Bass Reflex
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Subwoofer integrat
• Difuzoare încorporate: 3
• Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe 

Bass Reflex
• Tip subwoofer: Activ

Confort
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Telecomandă: Multi-funcţional
• Alarme: Alarmă iPod, Alarmă USB, Alarmă radio
• Confort utilizator: Cronometru oprire
• Ceas/Versiune: Digital
• Eco Power Standby: 1 W

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie, Telecomandă

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

203 x 1024 x 139 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

1070 x 340 x 334 mm
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