
 

 

Philips
DVD-mikromusiksystem

DVD
Bluetooth®

HDMI

BTD7170
Slappna av till bra musik och film

Besatt av ljud
Fantastiskt ljud och filmkänsla med DVD-mikrosystemet Philips BTD7170. HiFi dome tweeter-
högtalarna ger ett detaljrikt och naturligt ljud. Du kan till och med strömma högkvalitativt ljud via 
Bluetooth med aptX och du parar enkelt ihop enheter med bara en knapptryckning med NFC

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 150 W RMS
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lättanvänd
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst

Njut av favoritfilmerna och musiken
• Trådlös musikströmning från musikenheter via Bluetooth
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
• HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
• Spela upp DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) och Picture CD
• Karaoke för ändlös sångunderhållning i hemmet



 Trådlös Bluetooth-strömning

Trådlös musikströmning från musikenheter via 
Bluetooth

NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med 
smidig NFC-teknik 
(närfältskommunikationsteknik). Du behöver 
bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-
området för en högtalare för att sätta på 
högtalaren, starta Bluetooth-hopparning och 
börja strömma musik.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta filmer med verklig 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 
som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.

HDMI ARC
HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din 
TV

PlayDVD,VCD,MP3-CD,CD(RW) och 
Picture CD

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta 
DVD- och CD-skivorna som finns på 
marknaden. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) 
och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. 
SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten 
hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, 
särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en 
högre upplösning. CD(RW) är ett förkortat 
skrivsätt för en CD-enhet som hanterar det 
vanliga omskrivningsbara CD-formatet.

Diskant- och baskontroll
Diskant- och baskontroll är equalizer-
funktioner för att kontrollera höga och låga 
frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten 
reglerar du förstärkningen av höga toner i 
musiken medan basen kontrollerar de låga 
tonerna. Med upp- och nedknapparna är det 
lätt att fokusera mer på de låga eller höga 
tonerna. Om du låter diskant- och 
baskontrollen vara orörd kan du spela upp 
musik så som den spelades in. Diskant- och 
baskontrollerna gör att du får musiken så som 
du vill ha den.
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Ljud
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Högsta uteffekt (RMS): 150 W
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll

Högtalare
• Högtalarelement: 5,25 tums woofer
• Högtalartyper: Dome tweeter
• Huvudhögtalare: 2-vägs

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DivX, DVD-video, Picture 

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

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, PBC, 
Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, Skivmeny, 
Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Återuppta 
spelning från stopp

• DVD-region.: 2
• Videoförbättring: Progressive Scan, Förbättrad 

videoupplösning

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, 

CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Repetering, 
Stopp

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning
• Uppspelningsmedia: Picture CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Autospara

• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn (75 ohm)
• RDS: Programtyp, Stationsnamn

Anslutningar
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-

kontakt)
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h)
• USB: USB-värd
• Mikrofon: Mikrofonuttag
• Hörlur: 3,5 mm
• Bluetooth: Funktioner för Aptx-codec

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/

radioväckning, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), 

Nätkabel
• Bruksanvisning: Flera språk
• Fjärrkontroll

Mått
• Bruttovikt: 10,6 kg
• Huvudenhet, djup: 240 mm
• Huvudenhet, höjd: 145 mm
• Huvudenhet, bredd: 230 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 173 x 241 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 261 mm
• Pakethöjd: 589 mm
• Paketbredd: 309 mm
• Paketbredd: 330 mm
• Nettovikt: 9,4 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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