
TechniSat DIGITRADIO 570 CD IR 
DAB+/FM/internetové stereo rádio s CD přehrávačem,
Bluetooth, Spotify Connect a ovládáním prostřednictvím aplikace

Digitální DAB+ rádio

Analogové FM rádio s RDS a PLL

Desetitisíce rozhlasových stanic z celého světa
prostřednictvím internetového rádia

Audiostreaming (Bluetooth, Spotify)

Barevný TFT displej 2,4"

CD přehrávač s podporou přehrávání 
audio souborů v MP3

USB připojení s funkcí přehrávání MP3
a nabíjení telefonu

Ovládání i pomocí aplikace TechniSat
CONNECT (iOS, Android)

DIGITRADIO 570 CD IR vychází z osvědčeného designu
klasických AV receiverů a stereo systémů.

S tímto rádiem získáte přístup ke všem moderním
způsobům příjmu rozhlasových stanic a rozmanité
možnosti přehrávání audio souborů z různých zdrojů.

Černý přední panel se zapuštěným barevným
displejem byl navržen tak, aby v interiéru vypadal co
nejlépe a zároveň doplňoval další Hi-Fi komponenty v
typické černé barvě.

Nezkreslený zvuk i při vysoké hlasitosti
zprostředkovávají dva výkonné stereo reproduktory,
které jsou umístěny na pravém a levém boku rádia.
Pro upravení zvuku podle vašich představ, je možné
použít i zabudovaný ekvalizér. 

 

Prostřednictvím DAB+, FM nebo internetového rádia,
zaručeně najdete stanici podle svého výběru. 

Kromě toho lze přehrávat své oblíbené skladby na
vestavěném CD přehrávači, z externích přehrávačů
přes AUX IN, nebo z USB disků s MP3 soubory. Přes
USB můžete také použít k nabíjení vašeho telefonu.   
 A pokud preferujete bezdrátové připojení, můžete
DIGITRADIO 570 CD IR použít jako výkonné
streamovací zařízení přes Bluetooth, nebo Spotify
Connect. 

Rádio můžete pohodlně ovládat pomocí tlačítek
přímo na zařízení, dodaným dálkovým ovládáním,
nebo pomocí aplikace TechniSat CONNECT v chytrém
telefonu/tabletu. 



OZNAČENÍ
EAN: 4019588039537
Katalogové označení: 0000/3953
Barva černá

ROZMĚRY A VÁHA
Váha balení: 6.37 kg
Váha přijímače: 2.48 kg
Rozměry zařízení (Š x V x H): 29.10 x 14.50 x 21.70 cm
Rozměry balení (Š x V x H): 38.50 x 18.50 x 22.50 cm

PŘIPOJENÍ
1x USB (USB 2.0)
1x AUX IN (3,5 mm Jack)
1x konektor pro sluchátka (3,5 mm Jack)

FUNKCE
Časovač vypnutí
Budík s odloženým buzením
20 předvoleb pro DAB+
20 předvoleb pro FM
20 předvoleb pro internetová rádia
Zobrazení data a času
Ekvalizér pro přizpůsobení zvuku vašim požadavkům
Přehrávání MP3 přes USB
CD přehrávač s podporou MP3
Funkce nabíjení přes USB
Dálkové ovládání
Ovládání pomocí aplikace CONNECT

STEREO REPRODUKTORY
Výkon systému: 10 W (RMS)
Výstupní výkon stereo: 2 x 5 W
Ekvalizér 

OSD  JAZYKY
Čeština, angličtina, němčina, francouzština, polština,
italština, nizozemština, norština, dánština, švédština,
finština, španělština, portugalština, turečtina

SÍŤ (Wi-Fi) 
802.11 a/b/g/n (podporovaná pásma 2,4 GHz a 5 GHz)

DISPLEJ
Barevný TFT displej
Velikost: 2,4 palce
Podpora obrázků Slide-Show / catSLS
RadioVIS
Stmívatelný 

VERZE A PROFILY BLUETOOTH
Bluetooth verze: 4.2
AVRCP (provoz přes mobilní zařízení)
A2DP (streamování zvukových dat)

NAPÁJENÍ
Jmenovité napětí: 230 V
Frekvence: 50 Hz
Externí síťový adaptér DC 9 V / 3.000 mA

RÁDIO - PŘÍJEM
DAB +: 174 - 240 MHz
FM: 87,5 - 108 MHz
Internetová rádia
Anténa: teleskopická anténa pro příjem DAB+ / FM 

HLAVNÍ VLASTNOSTI
Digitální rádio DAB+
Analogové FM rádio FM (s RDS a PLL)
Internetová rádia
Streamování hudby (Spotify, Bluetooth)
2,4" barevný TFT displej s podporou obrázků
CD přehrávač s možností přehrávání MP3
Rozhraní USB s funkcí nabíjení a přehráváním MP3
Ovládání prostřednictvím aplikace TechniSat CONNECT
(iOS, Android)

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ
vlhkost vzduchu: 5 - 90 % relativní vlhkosti (bez
kondenzace)
Okolní teplota: 5 - 35 °C

OBSAH BALENÍ
DIGITRADIO 570 CD IR, napájecí adaptér

TECHNICKÉ INFORMACE

Stav k 2/2022. Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny. Tisk, rozmnožování a šíření pouze se souhlasem vydavatele.


