
 

 

Philips
DVD mikro mūzikas 
sistēma

DVD, HDMI ARC
CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
100 W maks.

MCD5110
Atpūtieties ar lielisku mūziku un filmām

Pārņemti ar skaņu
Iegūstiet vislabāko kvalitāti ar šo Philips DVD mikro sistēmu no saviem DVD diskiem, Divx filmām 
un MP3 kompaktdiskiem. Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences skaņu sistēmu un augstas izšķirtspējas 
HDMI 1080p mērogošanu padara jūsu mājas izklaides pieredzi daudz iespaidīgāku.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 100 W RMS kopējā izejas jauda
• Zemās frekvences skaņas atstarošanas skaļruņi nodrošina piesātinātu un iespaidīgu zemās 

frekvences skaņu

Izbaudiet iecienītās filmas un mūziku
• HDMI 1080p tiek mērogots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus
• HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora
• Atskaņojiet DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides iespējas mājās

Vienkārša lietošana
• FM digitālā regulēšana ar iespēju iepriekš iestatīt līdz pat 20 stacijām



 HDMI 1080p

HDMI 1080p mērogošana nodrošina 
kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta 
izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā 
izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas 
un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz 
ko norāda "p" salikumā "1080p') likvidē līniju 
struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV 
ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus 
attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo 
savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu 
digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu 
audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi 
nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, 
pilnībā bez traucējumiem.

HDMI ARC
HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas 
atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši 
baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve 
digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Karaoke dziedāšanas baudījums

Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides 
iespējas mājās

Atskaņojiet DVD, VCD, MP3-CD, 
CD(RW) un CD ar att.

Philips atskaņotājs ir saderīgs ar lielāko daļu 
tirdzniecībā pieejamo DVD disku un 
kompaktdisku. DVD, (S)VCD, MP3-CD, 
CD(RW) un CD ar attēliem — atskaņotājs 
spēj atskaņot visus. SVCD nozīmē "Super 
VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka 
nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, 
tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. CD-RW ir 
tāda CD diskdziņa saīsināts apzīmējums, kas 
var pieņemt izplatītākos pārrakstāmo 
kompaktdisku formātus.

Skaļruņi ar fāzu invertoru
Nodalījums aiz skandas skaļruņa, kas novada 
gaisu uz akustiski noregulētām atverēm, kas 
iebūvētas skaļrunī, nodrošina spēcīgākus un 
reālistiskākus zemās frekvences toņus.
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Izceltie produkti
DVD mikro mūzikas sistēma
DVD, HDMI ARC CD, MP3-CD, USB, FM, Karaoke, 100 W maks.



Izlaides datums  
2016-12-14

Versija: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com
Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
• Skaņu sistēma: Dolby Digital
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 100 W

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 4,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
• Pamatskaļrunis: Divvirzienu
• Skaļruņu tipi: Mylar augstfrekv. skaļrunis

Video atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD 

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

• Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, 
Leņķis, PBC, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, 
Vecāku kontrole, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, 
Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no 
apturēšanas vietas

• DVD reģions.: 2
• Video uzlabojumi: Video mērogošana

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/

programma, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/
iepriekšējā celiņa meklēšana

• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 
Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Apturēt

Nekustīgo attēlu atskaņošana
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
• Attēla uzlabošana:: Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu
• Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem, CD-R/

RW, DVD +R/+RW

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana

• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena
• RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums

Savienojamība
• HDMI 1: HDMI (audio atgriezeniskais kanāls)
• Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltena 

saite)
• Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L)
• USB: USB resurss
• Mikrofons: Mikrofona ligzda
• Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja
• Basu skaļruņa izeja: 1

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, 

Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB 
modinātāja signāls

• Pulkstenis: Galvenajā displejā
• Rādījumi: DIM režīms

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), 

AC strāvas vads
• Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas
• Tālvadības pults

Izmēri
• Ierīces dziļums: 243 mm
• Ierīces augstums: 120 mm
• Ierīces platums: 200 mm
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 160 x 206 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 243 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 265 mm
• Iesaiņojuma augstums: 465 mm
• Iesaiņojuma platums: 396 mm
• Neto svars: 5,8 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
•
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Specifikācijas
DVD mikro mūzikas sistēma
DVD, HDMI ARC CD, MP3-CD, USB, FM, Karaoke, 100 W maks.
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