
edare DVD, VCD și MP3-C
R D
Microsistem DVD cu Dolby Digital și DTS. Nu vă lăsaţi păcăliţi de prefixul "micro". Cu 

cele 2 boxe de 25 W RMS și cu tehnologia Virtual Surround, acest sistem poate reda 

înregistrări DVD, DVD+RW, VCD , MP3, CD și CD-RW.

Redă DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini
• Dolby Digital, dts, sunet Virtual Surround
• 2x25 W RMS/2x50 W putere muzicală

Setări personalizate pentru sunet
• Control Digital Sound pentru muzică și filme
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit

Cronometru Sleep cu piese audio de pe CD sau de la radio
• Adormiţi în sunetele melodiei preferate
• Tunerul digital are 40 de presetări, pentru confort suplimentar

Conexiuni flexibile
• Video: SCART out, S-Video out, Video out
• Audio: ieșire subwoofer, ieșire digitală, ieșire audio
Philips
Microsistem Hi-Fi

DVD
MC-D370
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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x50 W
• Caracteristici superioare sunet: Control digital 

pt. sunet, Control înalte și joase, Sunet Virtual 
Surround

• Sistem audio: Dolby Digital, DTS

Boxe
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass 

Reflex, Woofer de 4", Tweeter de 1,75", Grile 
pt. boxe detașabile

Redare video
• Medii de redare: DVD+RW, DVD-Video, Video 

CD/SVCD, CD cu imagini
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Mod 

Noapte, PBC, Reluare redare de la oprire, 
Screensaver, Redare lentă, Zoom

• DVD Region: 2
• Tip încărcător: Automat, Tabel de pagini

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Repetare A-B, 99 de piese 

programabile, Repetare piesă/album/tot, Redare 
aleatorie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• RDS: Nume post de radio
• Setări prestabilite staţie: 40
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Conectivitate
• Intrare AUX: Intrare linie-in
• Căști: 3.5 mm
• Ieșire video - analogică: S-Video (Hosiden), 

SCART, 1 ieșire video (3,5 mm)
• Alte conexiuni: Ieșire subwoofer activ (preamp.), 

Ieșire coaxială audio digitală, Line out, Antenă 
FM, Antenă MW

Confort
• Alarme: Timer Sleep
• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• Tip ecran: Pe ecran (OSD), FTD alb
• Consum în regim Standby: 1 W
• Indicaţii: Mod DIM
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 

Spaniolă

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu audio, Cablu SCART, 

Cablu video compozit (Y), Antenă FM/MW
• Telecomandă: 45 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 180 x 135 x 300 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

180 x 135 x 208 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

500 x 276 x 384 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 10 kg
•

D

D
C
s
O
C

C
F
c
a
a
f
a
n
s
v

T
T
s
î
t
C
A
t
s
a
f
î

R

C

C

2

olby Digital, dts, VSS

SC pentru muzică și filme
ontrolul Digital Sound (sau DSC) vă oferă diferite 
etări audio pentru diferite filme și stiluri muzicale: 
ptim, Clasic, Jazz, Rock sau Drama, Acţiune, Sci-Fi, 
oncert.

ontrol înalte și joase
recvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
ontrolează nivelul sunetelor de înaltă și joasă frecvenţă 
le sistemului audio. Utilizând tastele Sus și Jos, 
scultătorul poate crește sau descrește nivelul 
recvenţelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând 
portul acestora. De asemenea, pot fi acceptate 
ivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la 
etările iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al basului 
ă permite să ascultaţi muzică așa cum doriţi.

imer Sleep
imer-ul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme doriţi 
ă ascultaţi muzică sau un post de radio la alegere, 
nainte de a adormi. Este suficient să setaţi limita de 
imp (până la o oră) și să selectaţi postul de radio sau 
D-ul pe care doriţi să-l ascultaţi până ce adormiţi. 
paratul va continua să redea muzica pe durata de 
imp selectată, apoi va trece automat în modul Standby 
ilenţios și economic. Timer-ul Sleep vă permite să 
dormiţi în sunetele CD-ului sau postului de radio 
avorit, fără a fi nevoit să număraţi oi sau să vă 
ngrijoraţi la gândul consumului de curent electric.

eglare digitală cu 40 de presetări

onexiuni video

onexiuni audio

x25 W RMS/2x50 W putere muzicală
MC-D370/22

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Microsistem Hi-Fi
DVD  


