
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®
DVD, DivX
CD, USB, FM
max. 70 W

BTD2180
Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében
Hallgassa az összes digitális zenéjét az okostelefonjáról, Bluetooth® használatával. A 
Philips mikro hangrendszerrel lejátszhat DVD-ket, DivX felvételeket, CD-ket és MP3-CD-
ket. Élvezze a kedvenceit igazi eleganciával.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Digitális hangzásszabályzás
• 70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Egyszerű használat
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Élvezze kedvenc filmjeit és zeneszámait
• DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért



 Vezeték nélküli zenestreaming
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 

összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás
A digitális hangzásszabályozás lehetővé teszi, 
hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és 
Bright szabályzók programozott beállításának 
kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei 
stílusok frekvenciatartományait. Az egyes 
üzemmódok grafikus hangszínszabályzó 
technológiával automatikusan módosítják a 
hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei 
stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A 
digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen 
játszott zenefajtához igazítja a 
hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet 
hozhatja ki a zenéből.

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 
megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozón keresztül.

Karaoke - A véget nem érő éneklés

Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
• Hangrendszer: Dolby Digital
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W

Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: Dóm magashangszóró 4"-

es mélynyomóval

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, Kép-

CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 
PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, 
Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet 
előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől

• DVD régiókód.: 2
• Videó javítása: Progresszív pásztázás

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Gyorskeresés előre/visszafelé, 
Következő/előző műsorszám keresése

• Betöltő típusa: Motoros, Tálca
• Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Leállítás

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Képjavítás: Diabemutató MP3 lejátszással
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó

• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Programhelyek: 20

Csatlakoztathatóság
• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 

cinch), Komponens Y, Pb, Pr (cinch)
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb)
• USB-vel: USB-gazdaport
• Bluetooth® profilok: A2DP
• Mikrofon: digitális hangfelvevő

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós 

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), 

Hálózati tápkábel
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Távvezérlő

Méretek
• Bruttó tömeg: 6,7 kg
• Főegység mélysége: 220,4 mm
• Főegység magassága: 119 mm
• Főegység szélessége: 180 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 185 mm
• Fő hangsugárzó magassága: 260 mm
• Csomag mélysége: 208 mm
• Csomag magassága: 315 mm
• Csomag szélessége: 663 mm

Energiaellátás
• Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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