
 

 

Philips
DVD микро музикална 
система

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010
Отпуснете се с чудесните филми и музика
Завладяващ звук
Покажете най-доброто от вашите DVD дискове, DivX филми и MP3-CD дискове - с тази DVD 

микросистема Philips. USB Direct и MP3 Link ви позволяват да свързвате портативни музикални 

плейъри, а басрефлексните високоговорители дават невероятни баси с изумителна дълбочина и 

мощ.

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• обща изходна мощност 20 W RMS

Наслаждавайте се на музика и филми от различни източници
• Възпроизвеждане на DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни



 Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Dolby Digital
Dolby Digital ви позволява да се 
наслаждавате на обемен звук с превъзходно 
качество с реалистично пространствено 
звучене. Получавате винаги същото чудесно 
Dolby Digital аудио качество, каквото и да 
гледате - DVD или Blu-ray диск, телевизор 
или изтеглено от интернет съдържание. И 
което е най-хубаво - може да сте сигурни, 
че ще слушате звука точно така, както е 
предвидено да се слуша, тъй като Dolby 
Digital се използва също и за създаване на 
музиката към филми и игри. Dolby Digital 

дава превъзходен съраунд звук и в 
киносалона и у дома.

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.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 

до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

USB Direct

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

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.
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Звук
• Изходна мощност: 2 x 10 W RMS
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук, Динамично усилване на басите

• Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 4" 
високоговорител за ниски честоти

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 
MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, повторение, 
разбъркване, стоп

• Други: Поддръжка на ID3 тагове

Възпроизвеждане на видео
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Забавен каданс, Мащабиране, 
Родителски контрол, Дисково меню, Бързо 
назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след 
стоп, Пауза, Повторение, Търсене напред/
назад, Пропускане, Стандартно 
възпроизвеждане

• Носители за възпроизвеждане: Video CD/SVCD, 
DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DivX Ultra, USB флаш устройство

• DVD регионален код: 2

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3, Завъртане, 
Мащабиране

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка 
на RDS часовника, име на станцията

• Антена: FM антена (75 ома)
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• Задни конектори: Изход на компонентно 
видео, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход, Допълнителен вход 
(AUX), Линеен изход, FM антена, Ляв и десен 
високоговорител

• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
• Часовник: На основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Тип устройство за зареждане: чекмедже
• Езици на екранното меню: датски, холандски, 
български, фински, френски, немски, 
италиански, норвежки, Полиране, португалски, 
испански, шведски, турски, гръцки, унгарски, 
румънски, руски, словашки

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Кабел за композитно 
видео (Y), Захранващ кабел, FM антена, Кратко 
ръководство за употреба

• Дистанционно управление: 34-бутонно 
дистанционно

• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Ширина на главния блок: 200 мм
• Височина на главния блок: 118 мм
• Дълбочина на главния блок: 210 мм
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

140 x 144 мм
• Височина на основния високоговорител: 

224 мм
• Ширина на опаковката: 576 мм
• Височина на опаковката: 274 мм
• Дълбочина на опаковката: 190 мм
• Бруто тегло: 3,8 кг
• Нето тегло: 3,24 кг

Power
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
•
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