
 

 

„Philips“
DVD muzikos 
mikrosistema

DVD
„Bluetooth®“
HDMI

BTD7170
Atsipalaiduokite klausydamiesi muzikos ir žiūrėdami filmus
Sužavėti garsų
Mėgaukitės nuostabiu garsu ir nepriekaištinga filmų kokybe naudodami šią „Philips BTD7170“ DVD 

mikrosistemą. „Hi-Fi“ aukštųjų dažnių garsiakalbiai atkuria detalų ir natūralų garsą. Galite net transliuoti 

aukštos kokybės muziką per „Bluetooth“, naudotis „aptX“ ir NFC funkcija, leidžiančia lengvai susieti 

įrenginius

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 150 W RMS maksimali išvesties galia
• Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas lengvam aukštų ir žemų tonų nustatymui
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Paprasta naudoti
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui

Mėgaukitės mėgstamais filmais ir muzika
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
• HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes
• Leiskite DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD-RW ir nuotraukų CD



 Belaidis srautinis perdavimas per 
„Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per 
„Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių

NFC technologija

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius 
vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko 
ryšio angl. „Near Field Communications“) 
technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį 
telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC 
funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte 
garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir 
pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

HDMI 1080p

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo 
skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais 
galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja 
geba - perteikiant daugiau detalių ir 
tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus 
skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina 
linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin 
aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę 
skaitmeninę jungtį, kuri perteikia 
nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos 
vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, 
nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią 
vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

HDMI ARC
HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo 
televizoriaus garso atkūrimo galimybes

Leiskite DVD, VCD, MP3-CD, CD-RW ir 
PICT formatų failus

„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma 
rinkoje esančių DVD ir CD diskų. DVD, 
(S)VCD, MP3-CD, CD-RW ir nuotraukų CD – 
visus galima leisti šiame grotuve. SVCD („Super 
VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD 
ir dėl aukštesnės skiriamosios gebos perteikia 
ryškesnius vaizdus nei VCD. CD-RW (CD-
ROM santrumpa) priima įprastą perrašomą 
CD formatą.

Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
Diskanto ir žemieji dažniai yra išlyginamoji 
savybė, kontroliuojanti garso įrašo aukštų ir 
žemų dažnių garso lygius. Diskantas reguliuoja 
aukštų muzikos tonų stiprėjimą, o žemieji 
dažniai - žemų. Galima lengvai sustiprinti ar 
susilpninti žemuosius ir aukštuosius tonus 
naudojantis „žemyn“ ir „aukštyn“ mygtukais 
arba nekeisti diskanto ir žemųjų dažnių bei 
klausytis muzikos tokios, kokia ji buvo įrašyta. 
Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas suteikia 
galimybę klausytis muzikos taip, kaip 
pageidaujate.
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Garsas
• Garso sistema: „Dolby Digital“
• Maksimali išvesties galia (RMS): 150 W
• Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių 

reguliavimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis
• Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DivX, DVD-Video, Kompaktinis 

diskas (CD) su nuotraukomis, CD/SVCD diskas su 
vaizdo įrašais, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 
PBC, Sulėtinimas, išdidinimas, Tėvų kontrolė, 
Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti 
grojimą nuo sustojimo

• DVD regionas.: 2
• Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, 

Vaizdo įrašo pagerinimas

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, 
Stabdyti

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Vaizdo išryškinimas: skaidrių demonstracija su MP3 

atkūrimu
• Atkuriama medija: Kompaktinis diskas (CD) su 

nuotraukomis, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena (75 ohm)
• RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas

Prijungimo galimybė
• HDMI 1: HDMI (grįžtamojo garso kanalas)
• Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė CVBS 

(geltona RCA jungtis)
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP
• Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D)
• USB: USB jungtis
• Mikrofonas: Mikrofono lizdas
• Ausinės: 3,5 mm
• „Bluetooth“: Palaiko „Aptx“ c kodavimą

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, 

radijo žadintuvas, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Rodmenys: DIM režimas

Priedai
• Pridedami priedai: Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), 

AC maitinimo laidas
• Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis
• Nuotolinis valdymas

Matmenys
• Bendras svoris: 10,6 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 240 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 145 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 230 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

173 x 241 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 261 mm
• Pakuotės gylis: 589 mm
• Pakuotės aukštis: 309 mm
• Pakuotės plotis: 330 mm
• Grynas svoris: 9,4 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz
•
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