
 

Philips
Mikro DVD kino

Divx

MCD177
Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

plus priame prehrávanie USB Direct
Ste v kontakte s tým najnovším a najelegantnejším - teraz získajte mikro HiFi 2 v 1 s 
možnosťou prehrávania DVD, WMA-CD, MP3-CD a USB Direct! Relaxujte s vašimi 
obľúbenými filmami a hudbou. Domáca zábava už nikdy nebude ako predtým!

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Prezerajte si fotografie a počúvajte hudbu priamo zo zariadení USB
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
• Hudobný výkon 2 x 20W RMS/2 x 40W/800W PMPO

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Časovač vypnutia a zapnutia

Kultivovaný zvuk a vzhľad
• Elegantné drevom obložené reproduktory
 



 Priame USB prehráva fotografie/hudbu
Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému 
a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu 
hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Hlasitosť pre basy a výšky
Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke 
frekvencie relatívne menej počuteľné pre 
ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. 
Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky 
zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie 
celkové vnímanie zvuku.

zvuk Dolby Digital
Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového 
zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu 
kvalitu priestorového zvuku s realistickými 
priestorovými prvkami.
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• Automatické digitálne ladenie • Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

Zvuk
• Výstupný výkon: Hud. výkon 2 x 20 W RMS/2 x 40 

W
• Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho 

ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, 
Hlasitosť

• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, 

Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD-Video, Obrázkové CD, 

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
PBC, Pomalý pohyb, Približovanie, Rodičovská 
kontrola, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo 
dopredu, displej OSD

• DVD región: 2

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 

prehrávaním MP3
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Obrázkové CD

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/dozadu, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Typ zásobníka: Horná časť
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie

• Predvolené stanice: 20
• Upevnenia tuneru: FM Stereo
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor), S-Video (na Hosiden), SCART
• Iné pripojenia: Koaxiálny výstup digitálneho audia, 

FM anténa
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm, Analógový audio 

výstup (Ľ/P)
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• OSD jazyky: Angličtina, Holandčina, Francúzština, 

Nemčina, Taliančina, Portugalčina, Španielčina, 
Švédčina, Ruština, Turečtina

• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, 
USB alarm

• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Farba podsvietenia: Modré

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Kompozitný video kábel 

(Y), FM anténa, Záručný list pre celosvetovú 
záruku

• Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými 
batériami

• Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, 
holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky

• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Adaptér AC/DC: Prepínanie zdroja napájania

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 232 x 85 x 275 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

160 x 250 x 180 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 554 x 405 x 225 mm
• Váha vrátane balenia: 6,9 kg

Príkon
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