
 

 

Philips
DVD hudobný 
mikrosystém

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
max. 70 W

MCD2160
Relaxujte pri skvelej hudbe

Posadnutí zvukom
Prehrávajte svoju hudbu pomocou pripojenia USB Direct alebo vstupu Audio-in. Tento DVD zvukový 

mikrosystém značky Philips tiež prehráva disky DVD, súbory DivX, disky CD a MP3-CD. Vychutnajte si 

svoje obľúbené skladby a hlboký a výkonný zvuk z reproduktorov so systémom Bass Reflex.

Potešte sa svojimi obľúbenými filmami a hudbou
• Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami
• Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
• Funkcie časovača vypnutia a zapnutia



 Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

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.

Karaoke pre nekonečné spievanie

Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u 
vás doma

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva digitálnej 
hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
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Hlavné prvky
DVD hudobný mikrosystém
DVD CD, MP3-CD, USB, FM, Karaoke, max. 70 W
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 70 W

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: Kužeľový výškový 

reproduktor so 4" basovým reproduktorom

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

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
PBC, Pomalý pohyb, Zoom, Rodičovská kontrola, 
Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od 
zastavenia

• DVD región.: 2
• Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/

všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

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

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Dokonalejšie zobrazenie: Prezentácia s 

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

DVD+R/+RW

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor), Komponentný Y Pb Pr (konektor)
• Pripojenia zvuku: Pomocný vstup RCA
• USB: USB hostiteľ
• Mikrofón: Konektor mikrofónu

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel 

(Y), Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
• Manuál používateľa: Viacjazyčný
• Diaľkové ovládanie

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 6,7 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 220,4 mm
• Výška hlavnej jednotky: 119 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

140 x 185 mm
• Výška hlavného reproduktora: 260 mm
• Hĺbka balenia: 208 mm
• Výška balenia: 315 mm
• Šírka balenia: 663 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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Technické údaje
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