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mikrosystém
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HDMI

BTD7170
Uvoľnite sa pri skvelej hudbe a filmoch

Posadnutí zvukom
DVD mikrosystém Philips BTD7170 vám prináša fantastický zážitok zo zvuku a videa. Výškové 

reproduktory HiFi s kužeľovou klenbou zaručujú jasný a prirodzený zvuk. Aj sami si tak môžete cez 

Bluetooth prehrávať svoju hudbu vo vysokej kvalite vďaka technológii aptX a NFC, ktorá ponúka rýchle 

a jednoduché párovanie

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Maximálny výstupný výkon 150 W RMS
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Jednoduché používanie
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami
• Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup

Potešte sa svojimi obľúbenými filmami a hudbou
• Bezdrôtový prúdový prenos z vašich hudobných zariadení cez Bluetooth
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora
• Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma



 Bezdrôtový prúdový prenos cez 
Bluetooth

Bezdrôtový prúdový prenos z vašich 
hudobných zariadení cez Bluetooth

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 
tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) 
videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. 
Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť 
vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo 
zaistí viac detailov a realistickejší obraz. 
Progresívne riadkovanie (označené symbolom 
„p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru 
často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí 
skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho 
rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne 
pripojenie, ktoré dokáže prenášať 
nekomprimované digitálne video s vysokým 
rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a 
to bez konvertovania do analógového formátu 
- čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, 
a to úplne bez šumu.

HDMI ARC
HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho 
televízora

Prehr. DVD,VCD,MP3-CD,CD(RW)a 
obr.

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s 
väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné 
na trhu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a 
Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať 
v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa 
vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu 
rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší 
obraz ako VCD. CD(RW) je skratka pre 
jednotku CD, ktorá spolupracuje s bežným 
prepisovateľným formátom diskov CD.

Ovládanie výšok a basov
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré 
ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní 
zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých 
tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň 
zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so 
šípkami nahor a nadol môže počúvajúci 
pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke 
alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy 
bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne 
nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov 
umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.
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Zvuk
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 150 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 5,25" basový reproduktor
• Typy reproduktorov: Reproduktor s kužeľ. 

klenbou
• Hlavný reproduktor: 2 pásmový

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, Obrázkové 

CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
PBC, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, 
Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od 
zastavenia

• DVD región.: 2
• Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie, 

Prevzorkovanie videa

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie

• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/
rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Opakovať, Zastavenie

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s 

prehrávaním MP3
• Prehrávané médiá: Obrázkové CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno

• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa (75 ohmov)
• RDS: Typ programu, Názov stanice

Pripojiteľnosť
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor)
• Profily Bluetooth: A2DP
• Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P)
• USB: USB hostiteľ
• Mikrofón: Konektor mikrofónu
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Bluetooth: Podporuje Aptx code c

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel 

(Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
• Manuál používateľa: Viacjazyčný
• Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 10,6 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 240 mm
• Výška hlavnej jednotky: 145 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 230 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

173 x 241 mm
• Výška hlavného reproduktora: 261 mm
• Hĺbka balenia: 589 mm
• Výška balenia: 309 mm
• Šírka balenia: 330 mm
• Hmotnosť netto: 9,4 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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