
 

 

„Philips“
DVD muzikos 
mikrosistema

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

MCD5110
Atsipalaiduokite klausydamiesi muzikos ir žiūrėdami filmus
Sužavėti garsų
Išnaudokite visas šios „Philips“ DVD mikrosistemos galimybes – mėgaukitės DVD ir 
„Divx“ filmais bei MP3-CD įrašais. Galingi garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais ir 
konvertavimo į didelę raišką HDMI 1080p funkcija išplės jūsų namų pramogų galimybes.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 100W RMS bendra išvesties galia
• Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius

Mėgaukitės mėgstamais filmais ir muzika
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
• HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes
• Leiskite DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD-RW ir nuotraukų CD
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• Karaoke dainavimui be pabaigos namuose

Paprasta naudoti
• FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių



 HDMI 1080p

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo 
skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais 
galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja 
geba - perteikiant daugiau detalių ir 
tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus 
skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina 
linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin 
aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę 
skaitmeninę jungtį, kuri perteikia 
nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos 
vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, 
nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią 
vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

HDMI ARC
HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo 
televizoriaus garso atkūrimo galimybes

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos 
perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite 
mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau 
skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi 
integruotu „USB Direct“.

Karaoke dainavimui be pabaigos

Karaoke dainavimui be pabaigos namuose

Leiskite DVD, VCD, MP3-CD, CD-RW ir 
PICT formatų failus

„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma 
rinkoje esančių DVD ir CD diskų. DVD, 
(S)VCD, MP3-CD, CD-RW ir nuotraukų CD – 
visus galima leisti šiame grotuve. SVCD („Super 
VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD 
ir dėl aukštesnės skiriamosios gebos perteikia 
ryškesnius vaizdus nei VCD. CD-RW (CD-
ROM santrumpa) priima įprastą perrašomą 
CD formatą.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, 
kurioje oras nukreipiamas į akustines 
garsiakalbio angas, žemiesiems dažniams 
suteikia smarkumo ir natūralumo.
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DVD muzikos mikrosistema
DVD, HDMI ARC CD, MP3-CD, USB, FM, Karaoke, 100 W maks
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
• Garso sistema: „Dolby Digital“
• Maksimali išvesties galia (RMS): 100 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 4,5" garsiakalbis
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis
• Garsiakalbių tipai: „Mylar“ aukštųjų dažnių 

garsiakalbis

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DivX, DVD-Video, Kompaktinis 

diskas (CD) su nuotraukomis, CD/SVCD diskas su 
vaizdo įrašais, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 
PBC, Sulėtinimas, išdidinimas, Tėvų kontrolė, 
Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti 
grojimą nuo sustojimo

• DVD regionas.: 2
• Vaizdo patobulinimas: Vaizdo įrašo pagerinimas

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/

programas, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 
Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Stabdyti

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Vaizdo išryškinimas: skaidrių demonstracija su MP3 

atkūrimu
• Atkuriama medija: Kompaktinis diskas (CD) su 

nuotraukomis, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas

Prijungimo galimybė
• HDMI 1: HDMI (grįžtamojo garso kanalas)
• Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė CVBS 

(geltona RCA jungtis)
• Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D)
• USB: USB jungtis
• Mikrofonas: Mikrofono lizdas
• Galinė jungtis: AUX įvestis
• Žemų dažnių kolonėlės išvestis: 1

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, 

radijo žadintuvas, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Rodmenys: DIM režimas

Priedai
• Pridedami priedai: Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), 

AC maitinimo laidas
• Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis
• Nuotolinis valdymas

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio gylis: 243 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 120 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 200 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

160 x 206 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 243 mm
• Pakuotės gylis: 265 mm
• Pakuotės aukštis: 465 mm
• Pakuotės plotis: 396 mm
• Grynas svoris: 5,8 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
•
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