
 

 

Philips
Microsistem muzical cu 
DVD

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

MCD2010
Relaxaţi-vă cu muzică şi filme excelente

Obsedat de sunet
Beneficiaţi de ce este mai bun cu acest microsistem DVD Philips - începând cu DVD-uri, filme DivX şi 

CD-uri MP3. USB Direct şi MP3 Link permit conectarea playerelor muzicale portabile, în timp ce boxele 

Bass Reflex furnizează un sunet de bas incredibil, cu o profunzime excelentă şi putere pură.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 20 W RMS

Savuraţi muzica și filmele din surse multiple
• Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru redare muzică și fotografii
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Ușor de utilizat
• Încărcare automată CD
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Radio Data System cu informaţii despre posturi radio și servicii de date



 Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Dolby Digital
Dolby Digital vă permite să vă bucuraţi de 
sunet surround de calitate superbă, cu repere 
spaţiale realiste. Veţi beneficia de aceeași 
calitate audio Dolby Digital excelentă 
indiferent ce vizionaţi - un DVD sau Blu-ray 
Disc, emisiuni TV sau conţinut descărcat. Mai 
mult, puteţi avea încredere că veţi auzi sunetul 
exact așa cum s-a intenţionat, deoarece Dolby 
Digital este utilizat, de asemenea, pentru a crea 
coloane sonore pentru filme și jocuri. Dolby 
Digital furnizează experienţe de sunet 
surround premium în cinematograf și la 
locuinţă.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 

Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

USB Direct

Conectaţi, pur și simplu, echipamentul USB la 
sistem și partajaţi muzica și fotografiile digitale 
stocate împreună cu familia și prietenii.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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Sunet
• Putere de ieșire: 2 x 10 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: digital sound 

control, Dynamic Bass Boost
• Sistem audio: Dolby Digital

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 4"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-
CD, Unitate flash USB

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

• Altele: Acceptă etichete ID3

Redare video
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Redare 

lentă, Zoom, Restricţionare acces minori, Meniu 
disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, OSD, Reluare redare de la oprire, Pauză, 
Repetare, Căutare înainte/înapoi, Salt, Standard 
Play

• Medii de redare: Video CD/SVCD, DVD, DVD-
Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, 
Unitate flash USB

• Cod regiune DVD: 2

Redare foto digitală
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare 

cu redare de MP3-uri, Rotire, Zoom
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
• Presetări de posturi: 20
• RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin 

RDS, nume post de radio

• Antenă: Antenă FM (75 ohm)
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Conexiuni spate: Ieșire video Component, Ieșire 

video compozită (CVBS), Ieșire coaxială digitală, 
Intrare AUX, Ieșire line-out, Antenă FM, Boxe 
stânga și dreapta

• USB: Port USB

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Tip încărcător: tavă
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Română, 

Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, 
Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, 
Suedeză, Turcă, Greacă, Maghiară, Română, Rusă, 
Slovacă

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de alimentare CA, Antenă FM, Ghid de 
utilizare rapidă

• Telecomandă: Telecomandă cu 34 de taste
• Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni
• Lăţime unitate principală: 200 mm
• Înălţime unitate principală: 118 mm
• Adâncime unitate principală: 210 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 144 mm
• Înălţime boxă principală: 224 mm
• Lăţime ambalaj: 576 mm
• Înălţime ambalaj: 274 mm
• Adâncime ambalaj: 190 mm
• Greutate brută: 3,8 kg
• Greutate netă: 3,24 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
•
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