
 

 

Philips
Sistema micro de música 
com DVD

DVD
Bluetooth®

HDMI

BTD7170
Descontraia com música e filmes fantásticos
Obcecado pelo som
Óptima experiência de som e filmes com este sistema micro com DVD BTD7170 da Philips. Tweeters 

de topo Hi-Fi fornecem-lhe um som detalhado e natural. Pode transmitir a sua música com alta 

qualidade via Bluetooth com aptX e o NFC oferece um emparelhamento fácil de um só toque

Enriqueça a sua experiência sonora
• Potência de saída máxima 150 W RMS
• Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Fácil de utilizar
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)
• Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo

Desfrute dos seus filmes e música favoritos
• Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
• Reproduza DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e CD de imagens
• Karaoke para horas de entretenimento em casa



 Transmissão sem fios via Bluetooth

Transmissão música sem fios via Bluetooth a 
partir dos dispositivos música

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou o tablet com NFC na 
área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar 
o emparelhamento Bluetooth e iniciar a 
transmissão de música.

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento 
oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível 
desfrutar dos filmes em definição padrão no 
esplendor da Alta Definição - com mais 
detalhes e imagens mais realistas. O 
varrimento progressivo (representado pelo "p" 
em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos 
ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além 
disso, a HDMI estabelece uma ligação digital 
directa que pode transportar vídeo digital em 
Alta Definição descomprimido e áudio digital 
multicanais, sem conversões para analógico - 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

HDMI ARC
HDMI ARC para aceder a todo o som do seu 
televisor

Reproduza DVD,VCD,CD de 
MP3,CD(RW) e imagens

O leitor Philips é compatível com a maioria dos 
discos DVD e CD disponíveis no mercado. 
DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e CD de 
imagens - todos podem ser reproduzidos neste 
leitor. SVCD é a abreviatura de "Super 
VideoCD". A qualidade do SVCD é muito 
melhor que a de um VCD, apresentando uma 
imagem muito mais nítida que um VCD porque 
possui uma maior resolução. CD(RW) é uma 
abreviatura para uma unidade de CD que pode 
aceitar o formato de CD regravável comum.

Controlos de Graves e Agudos
Os agudos e os graves são funcionalidades 
equalizáveis que controlam os níveis de som 
das frequências elevadas e baixas. Os agudos 
regulam a amplificação dos tons elevados, 
enquanto que os graves controlam a 
amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as 
teclas de subida e descida, o ouvinte pode 
colocar mais ênfase nos tons elevados ou 
baixos, ou deixar a música com as definições 
originais. O Controlo de Graves e Agudos 
permite ouvir a música como mais gosta.
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Som
• Sistema de som: Dolby Digital
• Potência máxima de saída (RMS): 150 W
• Melhoramento do som: Controlos de Graves e 

Agudos

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: Woofer de 5,25"
• Tipos de altifalante: Tweeter de topo
• Altifalante Principal: 2 sentidos

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de 

Imagens, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW

• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 
Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo 
parental, Menu do disco, Retrocesso Rápido, 
Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde 
a paragem

• Região de DVD.: 2
• Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo, 

Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CD-

RW
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Reprodução de Repetição

• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 
rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Repetir, Parar

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Slideshow com 

reprodução de MP3
• Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/

RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática

• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 
Automática

• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM (75 ohm)
• RDS: Tipo de Programa, Nome da estação

Conectividade
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch 

amarelo)
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
• USB: Anfitrião USB
• Microfone: Entrada de microfone
• Auscultadores: 3,5 mm
• Bluetooth: Suporte de código Aptx

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, 

Despertador com Rádio, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de vídeo composto (Y), 

Cabo de alimentação CA
• Manual do utilizador: Vários idiomas
• Telecomando

Dimensões
• Peso bruto: 10,6 kg
• Profundidade da unidade principal: 240 mm
• Altura da unidade principal: 145 mm
• Largura da unidade principal: 230 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

173 x 241 mm
• Altura do altifalante principal: 261 mm
• Profundidade da embalagem: 589 mm
• Altura da embalagem: 309 mm
• Largura da embalagem: 330 mm
• Peso líquido: 9,4 kg

Alimentação
• Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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