
 

 

Philips Harmony
Blu-ray Component Hi-Fi 
sistēma

• BD-Live
• HDMI 1080p

MBD7020
Izbaudiet augstas kvalitātes mūziku un filmas
Pārņemti ar skaņu
Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu no mūzikas un filmām jau tūlīt. Iespaidīgais alumīnija komplekts ietver 

Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļruņus, kas nodrošina detalizētu un dabisku skaņu. Atskaņojiet 

kompaktdiskus un DVD diskus vai ievietojiet Blu-ray disku un iegūstiet asus 1080p HD attēlus.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļrunis detalizētai un dabiskai skaņai
• "D" klases digitālais pastiprinātājs kvalitatīvam skaņas izpildījumam
• Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu 

iestatījumiem
• Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
• 100 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku un filmas no vairākiem avotiem
• Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
• BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
• Dolby TrueHD ārkārtīgi precīzai telpiskajai skaņai
• Atskaņojiet DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
• EasyLink vada visas HDMI savienotās ierīces caur HDMI CEC
• Izvēles dokstacija ērtai atskaņošanai no iPod/iPhone

Augstākās klases apdare ar izsmalcinātiem materiāliem
• Alumīnija korpuss kvalitatīvam izskatam un sajūtai



 "D" klases pastiprinātājs
"D" klases digitālais pastiprinātājs saņem 
analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un 
pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek 
ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo 
izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas 
digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu 
skaņas kvalitāti. Turklāt "D" klases 
pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā 
tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā 
lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas 
aizņem pavisam nedaudz vietas.

BD-Live (profils 2.0)

BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli 
vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, 
vienkārši izveidojot sava Blu-ray disku 
atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida 
aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs 
lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, 
tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās 
tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray 
disku atskaņojumā un BD-Live

Dolby True HD

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu 
no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir 
neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām 
skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu 
radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina 
jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

Blu-ray diska atskaņošana

Blu-ray diskiem ir pietiekami daudz ietilpības 
augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 
1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas 
kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības 
izteiksmīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray 
nodrošina arī nesaspiestu telpisko skaņu, tātad 
skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā 
Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju 
iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā 

navigācija atskaņošanas laikā un citas 
aizraujošas funkcijas, piemēram, uznirstošās 
izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus 
iespaidus.

EasyLink
Jūs nebūt nevēlaties darboties ar vairākām 
tālvadības pultīm, lai kontrolētu visus 
produktus mājas izklaides ekosistēmā. Ar 
EasyLink caur HDMI-CEC jūs varēsit lietot STB 
tālvadības pulti, lai vadītu (piem., vienlaicīgi 
ieslēgtu/izslēgtu visu sistēmu) pārējās ar HDMI-
CEC saderīgās ierīces. Sistēmas komandu 
pārraidīšanā EasyLink izmanto standarta HDMI 
vadu. Piespiežot pogu STB tālvadības pultī, tā 
automātiski nosūtīs attiecīgos signālus uz TV 
vai citām ar HDMI-CEC saderīgām ierīcēm.

Apzeltīts skaļruņu savienojums

Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina 
labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar 
standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas 
mazina arī elektriskā signāla zudumu no 
pastiprinātāja uz skaļruni, attiecīgi nodrošinot 
tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas 
tuvāks realitātei.
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Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W
• Skaņu sistēma: Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, 

Dolby TrueHD
• Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais 

pastiprinātājs, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas 
kontr., Skaļums

Skaļruņi
• Skaļruņu tipi: Kupolveida augsto frekvenču 

skaļrunis
• Pamatskaļrunis: 5" zemfrekvenču skaļrunis, 

Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 
Noņemams skaļruņa režģis

• Skaļruņa pastiprinājums: apzeltīti skaļruņu 
savienojumi

Audio atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• USB atskaņošanas režīmi: atskaņot/pauzēt, ātri 
attīt/ātri tīt uz priekšu, iepriekšējais/nākamais, 
atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, USB zibatmiņas disks, WMA-CD

• Citi: ID3 tagu atbalsts

Video atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: BD Video, BD-R/RE 

(profils 2.0), BD-ROM, DVD disks, DVD-Video, 
DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video 
CD/SVCD, USB zibatmiņas disks

• Saspiešanas formāti: H.264, VC-1, AVCHD, DivX 
Ultra, MPEG2, WMV

• Disku atskaņošanas režīmi: Standarta atskaņošana, 
Pauzēt, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Atsākt 
atskaņošanu no apturēšanas vietas, Izlaist, Diska 
izvēlne, Atkārtot, A-B atkārtošana, Tālummaiņa, 
Leņķis, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, 
OSD, Vecāku kontrole, Palēnināta kustība

• BD reģiona kods: B
• DVD reģiona kods: 2

Attēls/displejs
• Attēla uzlabošana: Video mērogošana, Liela izšķ. 

(720p, 1080i, 1080p)

Digitālo fotoattēlu rādīšana
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
• Attēla uzlabošana:: Augsta izšķirtspēja, Rotējošs, 

Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Tālummaiņa
• Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/

+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20

• RDS: stacijas nosaukums, programmas veids, radio 
teksts, RDS pulksteņa iestatīšana

• Antena: FM antena (75 omu)
• Uztvērēja pastiprināšana: Vienkārša iestatīšana 

(gatavs lietošanai), automātiska digitālā regulēšana, 
automātiska skenēšana

• Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo

Savienojamība
• Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
• Austiņas: 3,5 mm
• Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja, 

Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā 
izeja, Kreisās un labās puses skaļruņi, AUX ieeja, 
Līnijas izeja, FM antena, Ethernet, Wi-Fi USB

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
• Pulkstenis: Galvenajā displejā
• BD-Live (iekšējā 1 GB atmiņa)
• Displeja tips: VFD displejs
• Rādījumi: DIM režīms
• Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, 

Itāļu, Spāņu, Holandiešu, Zviedru, Portugāļu, Dāņu, 
Somu, Poļu, Turku, Norvēģu, Čehu, Grieķu, 
Ungāru, Rumāņu, Krievu, Slovāku

• EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/
demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves 
režīms ar vienu pieskārienu, Sistēmas skaļuma 
kontrole

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), 

AC strāvas vads, FM antena, 3,5 mm stereo līnijas 
ieejas vads, Garantijas sertifikāts

• Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodas
• Tālvadības pults: 44 taustiņu tālvadības pults ar 2 x 

AAA baterijām

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

Izmēri
• Ierīces platums: 250 mm
• Ierīces augstums: 92 mm
• Ierīces dziļums: 285 mm
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 174 x 240 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 260 mm
• Iesaiņojuma platums: 425 mm
• Iesaiņojuma augstums: 441 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 310 mm
• Bruto svars: 10,3 kg
• Neto svars: 8,8 kg
•
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