
 

 

Philips
DVD hudobný 
mikrosystém

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

MCD5110
Uvoľnite sa pri skvelej hudbe a filmoch

Posadnutí zvukom
Tento DVD mikrosystém Philips prináša to najlepšie zo sveta diskov DVD, filmov DivX a diskov 
MP3-CD. Výkonné reproduktory s basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na 
vysoké rozlíšenie 1080p – zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy

Potešte sa svojimi obľúbenými filmami a hudbou
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
• HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora
• Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami



 HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) 
videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. 
Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť 
vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo 
zaistí viac detailov a realistickejší obraz. 
Progresívne riadkovanie (označené symbolom 
„p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru 
často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí 
skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho 
rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne 
pripojenie, ktoré dokáže prenášať 
nekomprimované digitálne video s vysokým 
rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a 
to bez konvertovania do analógového formátu 
- čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, 
a to úplne bez šumu.

HDMI ARC
HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho 
televízora

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.

Karaoke pre nekonečné spievanie

Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u 
vás doma

Prehr. DVD,VCD,MP3-CD,CD(RW)a 
obr.

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s 
väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné 
na trhu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a 
Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať 
v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa 
vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu 
rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší 
obraz ako VCD. CD(RW) je skratka pre 
jednotku CD, ktorá spolupracuje s bežným 
prepisovateľným formátom diskov CD.

Reproduktory Bass Reflex
Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie 
vzduch do akusticky vyladených otvorov 
zabudovaných do reproduktora, dodáva basom 
oveľa údernejší, realistický zvuk.
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Hlavné prvky
DVD hudobný mikrosystém
DVD, HDMI ARC CD, MP3-CD, USB Direct, FM, Karaoke, max. 100 W
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 100 W

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 4,5" basový reproduktor
• Hlavný reproduktor: 2 pásmový
• Typy reproduktorov: Mylarový výškový 

reproduktor

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: Prevzorkovanie videa

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

• 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: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• RDS: Typ programu, Názov stanice

Pripojiteľnosť
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor)
• Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P)
• USB: USB hostiteľ
• Mikrofón: Konektor mikrofónu
• Zadné pripojenia: Vstup Aux
• Výstup pre subwoofer: 1

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: áno

Rozmery
• Hĺbka hlavnej jednotky: 243 mm
• Výška hlavnej jednotky: 120 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

160 x 206 mm
• Výška hlavného reproduktora: 243 mm
• Hĺbka balenia: 265 mm
• Výška balenia: 465 mm
• Šírka balenia: 396 mm
• Hmotnosť netto: 5.8 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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Technické údaje
DVD hudobný mikrosystém
DVD, HDMI ARC CD, MP3-CD, USB Direct, FM, Karaoke, max. 100 W
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