
ъзпроизвеждане на
В
DVD, VCD и MP3-CD
DVD микро система с Dolby Digital и DTS. Но не се подвеждайте от малките й 

размери. В малкия му корпус са вградени 2 x 25 вата RMS мощност и предлага 

виртуален съраунд и пълни възможности за възпроизвеждане на DVD, DVD+RW, 

VCD , MP3, CD и CDRW.

Възпроизвежда DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) и CD със снимки
• Dolby Digital, DTS, виртуален обемен звук
• 2x25W RMS/музикална 2x50W

Настройте звука по свой вкус
• Цифрово управление на звука DSC за музика и филми
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски

Таймер за заспиване с мелодии от CD или радио
• Заспете с любимата ви музика, без да хабите енергия
• Цифровият тунер има 40 настроени станции за повече удобство

Гъвкави връзки
• Видео: изход Scart, изход S-Video, изход Video
• Звук: Изход за събуфър, цифров изход, звуков линеен изход
Philips
Микро Hi-Fi система
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Звук
• Изходна мощност: 2x50 вата музикална 

мощност
• Подобрение на звука: Управление на цифров 

звук, Регулиране на високите и басите, Virtual 
Surround Sound

• Звукова система: Dolby Digital, DTS

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентови, Бас-

рефлексни високоговорители, 4" 
нискочестотен говорител, 1,75" пищялка, 
Подвижни мрежи на високоговорителите

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD+RW, 

DVD-видео, Video CD/SVCD, Picture CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 

повторение, Ъгъл, Нощен режим, PBC, 
Подновяване след стоп, Скрийнсейвър, 
Забавен каданс, Увеличение

• DVD регион: 2
• Тип зареждане: моторизиран, Горно

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 

повторение, 99 програмируеми мелодии, 
Повторение на една/албум/всички, Р
азбъркано възпроизвеждане

Тунер/приемане/предаване
• RDS: Име на станцията
• Предварителни настройки на станции: 40
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW

Възможности за свързване
• Допълнителен вход: Линеен вход
• Слушалка: 3.5 mm
• Видеоизход - аналогов: S-Video (на Hosiden), 

SCART, Video (3,5 мм жак) 1x
• Други връзки: Изход от предусилв. за акт. 

събуфър, Коаксиален цифров аудио изход, 
Линеен изход, FM антена, MW антена

Удобство
• Аларми: Таймер за заспиване
• Защита от деца: Родителски контрол
• Тип на дисплея: Екранно меню (OSD), Черно-

бял FTD
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Индикации: DIM режим
• Езици на екранното меню: Английски, 

Френски, Немски, Италиански, Испански

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Кабел за звук, 

Scart кабел, Композитен видео кабел (Y), FM/
MW антена

• Дистанционно управление: 45-бутонно с 2 
батерии тип AA

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

180 x 135 x 300 mm
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 180 x 135 x 208 mm
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

500 x 276 x 384 mm
• Тегло вкл. опаковката: 10 kg
•
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olby Digital, DTS, VSS

x25W RMS/музикална 2x50W

SC за музика и филми
ифровото управление на звука (или DSC) 
сигурява различни настройки на звученето - 
птимално, Класика, Джаз, Рок или Драма, Екшън, 
антастично, Концертно - отговарящи на 

онкретни музикални стилове и филмови 
анрове.

егулиране на високите и басите
егулирането на високите и ниски честоти са 
ункции на еквилайзера, които управляват 
ивата на високите и ниски честоти на вашето 
удио. Регулират се отделно усилването на 
исоките тонове в музиката и нивото на усилване 
а ниските тонове. Като използва бутоните за 
вижение нагоре и надолу, потребителят може 
добно да наблегне повече или по-малко на ниските 
 високи тонове, или да ги остави равни, за да 
ъзпроизведе музиката според оригиналните 
астройки на записа.Регулирането на високите и 
иски честоти ви дава възможност да слушате 
узиката си както желаете.

аймер за заспиване
аймерът за заспиване ви дава възможност да 
ешите колко дълго искате да слушате музика 
ли радиостанция избрана от вас преди да 
аспите. Просто задайте ограничение на 
ремето (до 1 час) и изберете CD или 
адиостанция за слушане докато се унесете в сън. 
стройството ще продължи да свири до 
ададеното време и след това автоматично ще се 
зключи в икономичен тих режим на готовност. 
аймерът за заспиване ви позволява да заспите с 
юбимия си CD или радио диджей, без да броите 
вце или да се тревожите, че хабите енергия.

0 цифрово настроени станции

идео връзки

вукови връзки
MC-D370/22

Технически спецификации Акценти на продукта

Микро Hi-Fi система
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