
 

 

Philips
DVD mikro zenei rendszer

DVD
Bluetooth®

HDMI

BTD7170
Nagyszerű zene- és filmélmény a kikapcsolódáshoz
A hangzás bűvöletében
Nagyszerű hangzás és moziélmény a Philips BTD7170 DVD mikrorendszerrel. A Hi-Fi dóm 

magashangszórók részletgazdag és természetes hangot biztosítanak. Akár Bluetooth-on keresztül is 

streamelhet zenét kiváló minőségben, míg az aptX és az NFC egyérintéses, egyszerű párosítást biztosít

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• 150 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Egyszerű használat
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
• FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért

Élvezze kedvenc filmjeit és zeneszámait
• Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
• A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához
• DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért



 Vezeték nélküli Bluetooth streaming

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming 
zenelejátszó eszközökről

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológiával. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagyfelbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás 
elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen 
zajmentes kép- és hangminőség.

HDMI ARC
A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-
készülék minden hangcsatornájához

DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) és képek

A Philips lejátszó a legtöbb kapható DVD és 
CD lemezformátummal kompatibilis. DVD, 
(S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és Picture CD - 
mind lejátszhatók egyetlen lejátszón. Az SVCD 
a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD 
minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy 
felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet 
biztosít. A CD-RW rövidítés olyan CD-
meghajtót takar, amellyel lejátszható az 
általában használt újraírható CD-k formátuma.

Magas/mély hangszínszabályzó
A magas- és mélyhang-szabályozás egy 
hangszínszabályozó funkció, amely az 
audiorendszerben a magas és a mély 
frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A 
magashang-szabályozás specifikusan a zene 
magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a 
mélyhang-szabályozás az alacsony hangok 
szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé 
mutató nyilak segítségével kényelmesen 
erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a 
magasabb hangokat, illetve meghagyhatja 
azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A 
magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy 
ízlése szerint hallgassa a zenét.
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Hangzás
• Hangrendszer: Dolby Digital
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 150 W
• Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó

Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: 5,25"-es mélynyomó
• Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró
• Fő hangsugárzó: 2-utas

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, Video-

felkonvertálás

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

CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Lejátszás ismétlése

• Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, 
Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, 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
• Antenna: FM antenna (75 ohm)
• RDS: Programtípus, Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• HDMI 1: HDMI-ARC (Audió visszirányú csatorna)
• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 

cinch)
• Bluetooth® profilok: A2DP
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb)
• USB-vel: USB-gazdaport
• Mikrofon: digitális hangfelvevő
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Bluetooth®: Aptx c-kód támogatás

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: 10,6 kg
• Főegység mélysége: 240 mm
• Főegység magassága: 145 mm
• Főegység szélessége: 230 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 173 x 241 mm
• Fő hangsugárzó magassága: 261 mm
• Csomag mélysége: 589 mm
• Csomag magassága: 309 mm
• Csomag szélessége: 330 mm
• Nettó tömeg: 9,4 kg

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