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BTD7170
Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική και ταινίες
Πάθος με τον ήχο
Κορυφαία εμπειρία ήχου και ταινιών με το μικροσύστημα DVD Philips BTD7170. Τα θολοειδή 

τουίτερ Hi-Fi παράγουν λεπτομερή και φυσικό ήχο. Μπορείτε να μεταδώσετε τη μουσική σας σε 

υψηλή ποιότητα μέσω Bluetooth με aptX, ενώ η λειτουργία NFC προσφέρει εύκολη σύζευξη με 

ένα άγγιγμα.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Μέγιστη ισχύς εξόδου 150W RMS
• Έλεγχος πρίμων και μπάσων για ρύθμιση των υψηλών και χαμηλών τόνων
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Εύκολη χρήση
• Λειτουργία One-Touch για σύζευξη Bluetooth με τα smartphone τεχνολογίας NFC
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με δυνατότητα προεπιλογής έως και 20 σταθμών
• Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση

Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες & την αγαπημένη σας μουσική
• Ασύρματη μετάδοση Bluetooth από τις μουσικές σας συσκευές
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
• HDMI ARC για να απολαμβάνετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας
• Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) και CD εικόνων
• Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία τραγουδιού στο σπίτι



 Ασύρματη μετάδοση Bluetooth

Ασύρματη μετάδοση Bluetooth από τις 
μουσικές σας συσκευές

Τεχνολογία NFC

Ολοκληρώστε εύκολα τη σύζευξη συσκευών 
Bluetooth, χάρη στη λειτουργία One-Touch 
NFC (Near Field Communications). Πατήστε 
απλά το smartphone ή το tablet με 
τεχνολογία NFC στην περιοχή NFC ενός 
ηχείου για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, να 
ξεκινήσετε τη σύζευξη Bluetooth και να 
αρχίσετε τη μετάδοση της μουσικής.

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει 
πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να 
απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε 
ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με 
περισσότερες λεπτομέρειες και πιο 
ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση 
(εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p') 
εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί 
στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας 
και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. 
Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη 
συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και 
ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή 
σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει 
τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς 
καθόλου θόρυβο.

HDMI ARC
HDMI ARC για να απολαμβάνετε τον ήχο 
από την τηλεόρασή σας

Αναπαραγωγή DVD,VCD,MP3-
CD,CD(RW) και CD εικόνων

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι 
συμβατή με τους περισσότερους δίσκους 
DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων 
DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) και Picture 
CD. SVCD είναι τα αρχικά για το "Super 
VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ 
καλύτερη από αυτή ενός VCD - ειδικότερα, 
διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από το 
VCD, χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Το 
CD-RW είναι η συντομογραφία για μια 
μονάδα CD που μπορεί να δεχτεί το 
συνηθισμένο εγγράψιμο φορμά CD.

Έλεγχος πρίμων και μπάσων
Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες 
equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και 
χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. 
Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των 
υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα 
ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. 
Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και 
κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή 
να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των 
χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα 
πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να 
αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις 
εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων 
σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε 
μουσική με τον τρόπο που θέλετε.
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Ήχος
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital
• Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 150 W
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 5,25"
• Τύποι ηχείων: Θολοειδή τουίτερ
• Κύριο ηχείο: 2 δρόμων

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: Divx, DVD-Video, CD 
εικόνων, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, Γωνία, PBC, Αργή κίνηση, Ζουμ, Γονικός 
έλεγχος, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, 
Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή

• Περιοχή DVD.: 2
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, 
Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής

• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Επανάληψη, Διακοπή

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Ενίσχυση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή 

MP3
• Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός: Και
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
• RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα
• HDMI 1: HDMI (Κανάλι επιστροφής ήχου)
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα 

CVBS (κίτρινο cinch)
• Προφίλ Bluetooth: A2DP
• Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R)
• USB: Host USB
• Μικρόφωνο: Υποδοχή μικροφώνου
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Bluetooth: Υποστήριξη AptX κώδικα C

Άνεση
• Αφυπνίσεις: Ξυπνητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης 
ύπνου, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
εικόνας σύνθετου σήματος (Y), Καλώδιο 
ρεύματος AC

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
• Τηλεχειριστήριο: Και

Διαστάσεις
• Μικτό βάρος: 10,6 κ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 240 χιλιοστά
• Ύψος κύριας μονάδας: 145 χιλιοστά
• Πλάτος κύριας μονάδας: 230 χιλιοστά
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

173 x 241 χιλιοστά
• Ύψος κύριου ηχείου: 261 χιλιοστά
• Βάθος συσκευασίας: 589 χιλιοστά
• Ύψος συσκευασίας: 309 χιλιοστά
• Πλάτος συσκευασίας: 330 χιλιοστά
• Καθαρό βάρος: 9,4 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz
•
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