
 

 

Philips Harmony
Hi-Fi-system med Blu-ray-
komponent

BD-Live
HDMI 1080p

MBD7020
Gled deg over HiFi-musikk og -filmer

Lidenskap for lyd
Få Hi-Fi-lyd fra musikk og filmer nå. Dette imponerende settet i aluminium har Hi-Fi-
domediskanthøyttalere som gir detaljert og naturlig lyd. Spill av CDer og DVDer, eller sett 
på en Blu-ray-plate for å få skarpe bilder i Full HD 1080p.

En rikere lydopplevelse
• Hi-Fi-domediskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd
• Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• 100 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk og filmer fra flere kilder
• Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
• BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
• Dolby TrueHD for Hi-Fi-surroundlyd
• Spill av DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• EasyLink kontrollerer alle HDMI-tilkoblede enheter via HDMI CEC
• Valgfri dokkingstasjon for praktisk avspilling fra iPod/iPhone

Førsteklasses overflate med edle materialer
• Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse



 Klasse D-forsterker
Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, 
konverterer det til et digitalt signal og 
forsterker deretter signalet digitalt. Signalet 
går deretter inn i et demoduleringsfilter som 
produserer den endelige lyden. Den 
forsterkede digitale lyden har alle fordelene 
ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I 
tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 
90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-
forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en 
kraftig forsterker som tar liten plass.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live gir deg en enda større HD-verden. 
Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-
spilleren til Internett. Spennende nye ting som 
eksklusivt nedlastbart innhold, direkte 
begivenheter, live-chatting, spilling og handel på 
Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen 
med Blu-ray-avspilling og BD-Live

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-
ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke 
skjelnes fra masterlyden fra studioet. Du hører 
det produsenten vil at du skal høre. Dolby 
TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen 
komplett.

Blu-ray-plateavspilling

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta 
høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 
1920 x 1080-oppløsningen som definerer 
høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet 
detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes 
ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også 
ukomprimert surroundlyd – slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye 
lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør 
også at mange interaktive muligheter kan 

bygges inn. Sømløs navigering under avspilling 
og andre spennende funksjoner som 
hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til 
hjemmeunderholdningen.

EasyLink
Du vil ikke ha mange fjernkontroller til å 
kontrollere alle produktene dine i 
hjemmekinoanlegget. Med EasyLink via HDMI-
CEC kan du bruke STB-fjernkontrollen til å 
kontrollere (f.eks. slå systemet av/på én gang) 
de andre HDMI-CEC-kompatible enhetene. 
EasyLink bruker standard HDMI-kabel til å 
overføre systemkommandoer. Når du trykker 
på en knapp på STB-fjernkontrollen, sender 
den automatisk relevante signaler til TVen eller 
andre HDMI-CEC-kompatible enheter.

Gullbelagt høyttalerkontakt

Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer 
bedre overføring av lydsignaler sammenlignet 
med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. 
Den minimerer også tapet av elektriske 
signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe 
som resulterer i en lydgjengivelse så nær 
virkeligheten som mulig.
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