
 

 

Philips
DVD-mikromusikkanlegg

DVD
Bluetooth®

HDMI

BTD7170
Slapp av til flott musikk og film

Lidenskap for lyd
Flott lyd- og filmopplevelse med dette Philips BTD7170 DVD-mikroanlegget. Hi-Fi-
domediskanthøyttalere gir deg detaljert og naturlig lyd. Du kan også streame musikk i høy 
kvalitet via Bluetooth med aptX, og NFC gir enkel paring.

En rikere lydopplevelse
• 150 W RMS maksimal utgangseffekt
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Lett å bruke
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner
• Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang

Kos deg med dine favorittfilmer og din favorittmusikk
• Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenhetene dine
• HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder
• HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen
• Spill DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og bilde-CD
• Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt



 Trådløs streaming med Bluetooth

Trådløs streaming med Bluetooth fra 
musikkenhetene dine

NFC-teknologi

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-
Touch NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Bare berør NFC-området 
på en høyttaler med smarttelefonen eller 
nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, 
starte Bluetooth-paring og begynne å streame 
musikk.

HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er 
krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå 
nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir 
flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. 
Progressive Scan (representert med "p" i 
"1080p") eliminerer linjestrukturen som er 
vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig 
skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en 
direkte digital forbindelse som kan føre 
ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital 
flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge 
signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, 
fullstendig fri for støy.

HDMI ARC
HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

Spill DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) & 
bilde

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste 
DVD- og CD-platene som er tilgjengelig på 
markedet. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) 
og Picture CD kan alle spilles av på spilleren. 
SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på 
en SVCD er mye bedre enn VCD, spesielt mye 
skarper bilde enn en VCD på grunn av høyere 
oppløsning. CD(RW) er en forkortelse for en 
CD-stasjon som kan spille av det vanlige 
overskrivbare CD-formatet.

Diskant- og basskontroll
Diskant og bass er equalizer-funksjoner som 
styrer henholdsvis de høye og de lave 
lydfrekvensene. Diskanten regulerer 
forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, 
mens bassen styrer forsterkingsnivået for de 
lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan 
du legge mer eller mindre vekt på høye og lave 
toner eller velge en flat innstilling for å høre 
musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og 
basskontroll kan du spille av musikken slik du 
liker den.
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Lyd
• Lydsystem: Dolby Digital
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 150 W
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 5,25" woofer
• Høyttalertyper: Dome diskanthøyttaler
• Hovedhøyttaler: 2-veis

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Bilde-CD, 

Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 

PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, 
Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, 
Fortsett avspilling fra stopp

• DVD-sone: 2
• Videoforbedring: Progressive Scan, 

Videooppskalering

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Stopp

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-

avspilling
• Avspillingsmedier: Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• Forhåndsinnstillinger: 20

• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• RDS: Programtype, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter
• HDMI 1: HDMI-ARC (Audio Return Channel)
• Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
• USB: USB-vert
• Mikrofon: Mikrofonkontakt
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Bluetooth: Støtter Aptx-kode c

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), 

Nettledning
• Brukerhåndbok: Flerspråklig
• Fjernkontroll

Mål
• Bruttovekt: 10,6 kg
• Hovedenhetens dybde: 240 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 145 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 230 millimeter
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 

173 x 241 millimeter
• Høyde, hovedhøyttaler: 261 millimeter
• Emballasjedybde: 589 millimeter
• Emballasjehøyde: 309 millimeter
• Emballasjebredde: 330 millimeter
• Nettovekt: 9,4 kg

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
•
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