
 

 

Philips
DVD микросистема за 
домашно кино

• Възпроизвеждане на DivX 
формат

• компонентен дизайн

MCD177
Превърнете всяка стая в киносалон

плюс възпроизвеждане през USB Direct
Вие сте във връзка с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - микро 

Hi-Fi система "2 в 1" с DVD и възпроизвеждане на WMA-CD, MP3-CD и USB Direct! Отпуснете 

се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да е същото!

Обогатете своето кино изживяване
• Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със 
снимки

• Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Обогатете своето звуково изживяване
• Гледайте снимки и слушайте музика направо от USB устройствата
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Допълнително повдигане на басите и високите
• 2 x 20W RMS/2 x 40W музикална мощност/ 800W PMPO

Лесна употреба
• Цифрова настройка с настроени станции
• Таймер за събуждане и заспиване

Изискан звук и вид
• Елегантни високоговорители с дърво



 USB Direct възпроизвежда снимки/
музика
Просто включете USB устройството си в 
системата и споделете съхранените си 
цифрова музика и снимки с приятелите и 
семейството.

Управление на цифров звук
Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 

управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава съдържанието на баси в 
музиката в целия диапазон на сила на звука - 
от слабо до силно - с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
може да се включи динамично усилване на 
басите за усилване на нивата на басите, така 
че да се наслаждавате на еднакъв звук дори 
когато сте намалили силата на звука.

Повдигане на басите и високите
В звуковия спектър, високите и ниските 
честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо 
- особено при ниска сила на звука. Чрез 
активиране на функцията "Loudness" басите 
и високите ще бъдат усилени, така че да 
можете да вкусите едно по-балансирано 
общо звуково възприятие.

Dolby Digital
Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.
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Звук
• Изходна мощност: 2x20W RMS / 2x40W 
музикална мощност

• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук 4 режима, Цифрово усилване на басите, 
Баланс на ниските честоти

• Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители
• Основен високоговорител: 4" високоговорител 
за ниски честоти, Система басрефлексни 
високоговорители

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

Picture CD, Video CD/SVCD, Divx, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, 
Увеличение, Родителски контрол, Дисково 
меню, Бързо пренавиване назад, Бързо 
пренавиване напред, екранно меню

• DVD регион.: 2

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, Picture CD

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-

CD, CD, CD-R, CD-RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 
Бързо напред/назад, Търсене на следваща/
предишна песен

• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторение, Разбъркано, Стоп

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20

• Обхвати на тунера: FM стерео
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Възможности за свързване
• Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS 

(жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
• Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, 

FM антена
• Слушалка: 3,5 мм
• Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход, Изход за 
аналогово аудио (Л/Д)

• USB: USB хост

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Езици на екранното меню: Английски, 
Холандски, Френски, Немски, Италиански, 
Португалски, Испански, Шведски, Руски, Турски

• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за 
заспиване, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Цвят на фоновото осветление: Синьо

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Кабел за 
композитно видео (Y), FM антена, Листовка с 
гаранция за цял свят

• Дистанционно управление: 40-бутонно с 
литиева батерия

• Ръководство за бърз старт: Английски, немски, 
фламандски, френски, испански, италиански

• Ръководство за потребителя: 16 езика
• AC/DC адаптер: Импулсно захранване

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

232 x 85 x 275 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 160 x 250 x 180 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

554 x 405 x 225 мм
• Тегло вкл. опаковката: 6,9 кг

Мощност
• Захранващ блок: 100-240 V променлив ток, 50/

60 Hz
•
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