
 

Philips
Sistema Docking 
Entertainment

DC570
Curta músicas no iPod bem alto 

com a torre de caixa acústica
O sistema ultramoderno Docking Entertainment DC570 da Philips preenche qualquer ambiente 
com suas músicas favoritas do iPod. Com um design moderno para ocupar o mínimo de espaço, 
esse elegante aparelho oferece um som Hi-Fi incrivelmente potente de seu subwoofer interno.

Enriqueça sua experiência sonora
• Som Hi-Fi potente para preencher todo o ambiente
• Sistema 2.1 com subwoofer interno
• Potência total de 100 W RMS
• USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Dynamic Bass Boost para sons profundos e dinâmicos

Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida
• Design avançado e compacto

Fácil de usar
• Controle remoto fácil de usar incluído
• Reproduzir e carregar o iPod
• Controle remoto com vários recursos para o sistema e o iPod
• Sintonia digital FM com memórias
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
1070 x 340 x 334 mm
•

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod classic, iPod 

nano - 3ª geração, iPod - 5ª geração, iPod com 
display em cores, iPod mini, iPod nano - 1ª geração, 
iPod nano - 2ª geração

Conectividade
• USB: Host USB
• Aux in: 3,5 mm

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução na base: Carregando o iPod, 

Reproduzir e Pausar, Próxima faixa e faixa anterior, 
Avançar e retroceder

• Mídia de reprodução: Conexão USB
• Faixas programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo
• Antena: Antena FM
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 20

Som
• Potência de saída (RMS): Potência Total de 100 W 

RMS
• Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas Bass Reflex
• Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 

modos, Dynamic Bass Boost
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Alto-falantes
• Tipos de alto-falantes: Subwoofer integrado
• Alto-falantes internos: 3
• Alto-falante principal: Woofer de 3 pol., Caixas 

acústicas Bass Reflex
• Tipo de subwoofer: Ativo

Praticidade
• Tipo de display: LCD
• Luz de fundo
• Controle remoto: Multifuncional
• Alarmes: Alarme do iPod, Alarme USB, Rádio 

despertador
• Praticidade para o usuário: Timer de desligamento 

automático
• Relógio/versão: Digital
• Eco Power Standby: 1 watt

Alimentação
• Alimentação

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Manual do usuário, Certificado de garantia, 
Controle remoto

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

203 x 1024 x 139 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 
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