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DVD
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HDMI

BTD7170
Relaxaţi-vă cu muzică şi filme excelente

Obsedat de sunet
O experienţă sonoră şi vizuală minunată cu acest microsistem muzical Philips BTD7170 DVD. 
Tweeterele dome HiFi vă oferă sunet detaliat şi natural. Chiar şi dvs. puteţi transmite muzică 
la calitate înaltă prin Bluetooth cu aptX, iar NFC oferă sincronizare la o singură atingere

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere maximă de ieșire de 150 W RMS
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Ușor de utilizat
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi
• Încărcare automată CD

Savuraţi filmele și melodiile preferate
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth de la dispozitivele dvs.
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.
• Redaţi DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini
• Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu



 Streaming wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth 
de la dispozitivele dvs.

Tehnologie NFC

Sincronizaţi dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingeţi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de 
muzică.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

HDMI ARC
HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la 
televizorul dvs.

RedaţiDVD,VCD,MP3-
CD,CD(RW)&Foto

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea 
discurilor DVD și CD disponibile pe piaţă. 
Toate discurile DVD, (S)VCD, MP3-CD, 
CD(RW) și CD-uri cu fotografii pot fi redate 
pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". 
Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât 
a unui VCD, oferind în special o imagine mult 
mai precisă decât un VCD datorită rezoluţiei 
superioare. CD(RW) este un termen 
prescurtat pentru o unitate CD care poate 
accepta formatul CD uzual înregistrabil.

Control înalte și joase
Frecvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă 
frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele 
Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau 
descrește nivelul frecvenţelor înalte sau joase, 
accentuând sau diminuând aportul acestora. 
De asemenea, pot fi acceptate nivelurile 
prestabilite, pentru a asculta muzica la setările 
iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al 
basului vă permite să ascultaţi muzică așa cum 
doriţi.
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Sunet
• Sistem audio: Dolby Digital
• Putere maximă ieșire (RMS): 150 W
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 5,25"
• Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
• Difuzor principal: 2 căi

Redare video
• Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, 

Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, 

Redare lentă, Zoom, Restricţionare acces minori, 
Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, OSD, Reluare redare de la oprire

• Regiune DVD.: 2
• Caracteristici superioare video: Scanare 

progresivă, Upscaling video

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Repetare, Stop

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare 

cu redare de MP3-uri
• Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM (75 ohm)
• RDS: Tip program, Nume post de radio

Conectivitate
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben)
• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
• USB: Port USB
• Microfon: Mufă microfon
• Căști: 3,5 mm
• Bluetooth: Compatibilitate cod Aptx

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de alimentare CA
• Manual de utilizare: Limbi multiple
• Telecomandă

Dimensiuni
• Greutate brută: 10,6 kg
• Adâncime unitate principală: 240 mm
• Înălţime unitate principală: 145 mm
• Lăţime unitate principală: 230 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 173 x 241 mm
• Înălţime boxă principală: 261 mm
• Adâncime ambalaj: 589 mm
• Înălţime ambalaj: 309 mm
• Lăţime ambalaj: 330 mm
• Greutate netă: 9,4 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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