
 

 

Philips Harmony
Blu-ray komponens hifi 
rendszer

BD Live
HDMI 1080p

MBD7020
Élvezze a hifi zenét és a filmeket

A hangzás bűvöletében
Tapasztalja meg a Hi-Fi hangzást zene és filmek esetében is. Ez az alumínium készülék arra született, hogy 

elkápráztassa. A Hi-Fi dóm magashangszórók részletgazdag és természetes hangzást biztosítanak. 

Lejátszhatja CD és DVD lemezeit, illetve Blu-ray lemez esetén élvezheti az éles, 1080p Full HD képeket 

is.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Hi-Fi dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
• Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a zenét és a filmeket több forrásból
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
• BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
• Dolby TrueHD a nagy hűségű surround hangzásért
• DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása
• Minden HDMI-csatlakoztatott eszköz vezérlése HDMI CEC kapcsolaton keresztül, EasyLink 

segítségével
• Opcionális dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz



 D osztályú erősítő
A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg 
jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet 
digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy 
demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső 
kimenet. A felerősített digitális kimenet a 
digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb 
hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D 
osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb 
a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől 
eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű 
erősítőt eredményez, nagy teljesítmény 
mellett.

BD-Live (2.0 profil)

A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által 
biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az 
Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig 
aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új 
dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív 
letölthető tartalom, élőben közvetített 
események, élő beszélgetések, játékok és 
online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a 
nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek 
lejátszása és a BD Live által.

Dolby TrueHD

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja 
Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így amit hall, 
pontosan az alkotók szándéka. A Dolby 
TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által 
nyújtott élményt.

Blu-ray lemez lejátszása

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású 
adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes 
nagyfelbontású) képek hordozására. A 
jelenetek a kibontakozó részletekkel életre 
kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek 
pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen 
kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít 
- hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi 
legyen. A nagy tárolókapacitás számos 
interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget 

kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás 
közben, a felugró menük és egyéb funkciók új 
dimenziót nyitnak az otthoni 
szórakoztatórendszerek világában.

EasyLink
Miért használna több távvezérlőt otthoni 
szórakoztató rendszere vezérlésére? A HDMI-
CEC kapcsolattal működő EasyLinknek 
köszönhetően az STB távvezérlőjével 
vezérelheti (pl. a rendszer egyszerre történő 
be- vagy kikapcsolása) a többi HDMI-CEC 
kompatibilis eszközt is. Az EasyLink a 
rendszerparancsok továbbítására normál 
HDMI kábelt használ. Amikor Ön megnyom 
egy gombot az STB távvezérlőjén, az 
automatikusan elküldi a megfelelő jeleket a TV-
készülékre vagy más HDMI-CEC kompatibilis 
eszközre.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó

Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb 
minőségű audiojel-átvitelt biztosít a 
hagyományos csatlakozásokhoz képest. 
Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos 
jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, 
ami a valós hangzást leginkább megközelítő 
hangvisszaadást eredményez.
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