
 

 

Philips
DVD микро музикална 
система

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
Караоке
Макс. 70 W

MCD2160
Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук
Слушайте музиката от преносимите си устройства чрез USB Direct и аудио входа. Тази микро 

озвучителна система Philips DVD възпроизвежда и от DVD, CD и MP3-CD дискове, както и 

файлове във формат DivX. Наслаждавайте се на любимите си развлечения с плътния, мощен звук 

на басрефлексните високоговорители.

Наслаждавайте се на любимите си филми и музика
• Възпроизвеждане на DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и CD със снимки
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• 70 W максимална изходна мощност (RMS)

Лесна употреба
• FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
• Таймер с функции за събуждане и заспиване



 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.

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.

Караоке за пеене без край

Караоке за безкрайно забавление с пеене у 
дома

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.
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Звук
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

• Звукова система: Dolby Digital
• Максимална изходна мощност (RMS): 70 W

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

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-
видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Мащаб, 
Родителски контрол, Меню на диска, Бързо 
назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след 
стоп

• DVD регион.: 2
• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

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

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

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
Чекмедже

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Стоп

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

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

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване
• Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS 

(жълт чинч), Компонентен Y Pb Pr (чинч)
• Връзки за звук: Вход AUX RCA
• USB: USB хост
• Микрофон: Гнездо за микрофон

Комфорт
• Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, 
Радиобудилник, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Индикации: DIM режим

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Кабел за композитно 
видео (Y), Захранващ кабел

• Ръководство за потребителя: Многоезично
• Дистанционно управление

Размери
• Бруто тегло: 6,7 кг
• Дълбочина на главния блок: 220,4 мм
• Височина на главния блок: 119 мм
• Ширина на главния блок: 180 мм
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

140 x 185 мм
• Височина на основния високоговорител: 

260 мм
• Дълбочина на опаковката: 208 мм
• Височина на опаковката: 315 мм
• Ширина на опаковката: 663 мм

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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