
 

 

Philips
DVD компонентна Hi-Fi 
система

• Лентов говорител за високи 
честоти

• 100 W

MCD716
Завладяващ звук

Наслаждавайте се на музика с висока вярност
Висококачествена компонентна система със зашеметяващо стилен дизайн. Черните 
гланцови тонколони осигуряват висококачествен звук, а с възпроизвеждането на DVD 
можете да задоволите своите нужди от музика и видео - в една микросистема.

Обогатете своето кино изживяване
• Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със 
снимки

• 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Обогатете своето звуково изживяване
• USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки
• Неодимови лентови "пищялки" с впечатляваща аудио вярност
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 100 W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Тонколони в черен силен гланц за първокласен вид и звук
• Върхов компонентен дизайн със стойка
• Алуминиево тяло за качествен вид и звук



 Възпроизвеждане на DVD, DivX и 
MP3/WMA-CD

Плейърът Philips е съвместим с повечето 
DVD и CD дискове на пазара. Всички те – 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се 
възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава 
"Super VideoCD". Качеството на SVCD е 
много по-добро от това на VCD, особено 
видимо в по-рязката картина от тази на 
VCD, поради по-високата разделителна 
способност. С поддръжката на DivX® 
можете да се наслаждавате на DivX® 
кодирано видео. Медийният формат DivX е 
базиран на MPEG4 технологията на 
видеокомпресия, която позволява 
записването на големи файлове като филми, 
трейлъри и музикални видеоклипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове.

12-битова/108 MHz видео обработка

12-битовият видео ЦАП е превъзходен 
цифрово-аналогов преобразувател, който 
запазва всеки детайл от автентичното 
качество на изображението. Той показва 
едва уловимите сенки и плавната градация 
на цветовете, присъщи на естествената 
картина. Ограниченията на обичайния 10-
битов ЦАП стават особено забележими, 

когато използвате големи екрани и 
проектори.

Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.

USB Direct

Просто включете USB устройството си в 
системата и споделете съхранените си 
цифрова музика и снимки с приятелите и 
семейството.

Неодимова лентова "пищялка"

Неодимовият лентов говорител за високи 
честоти е еднополюсен високоговорител за 
високи честоти, който дава динамичен и 

отчетлив звук отпред. Това е 
характеристика, която се използва често в 
аудио системи от висок клас за 
възпроизвеждане на звук с изключителна 
вярност. Конвенционалните 
високоговорители за високи честоти с 
конуси и куполи са с намотка с насочено 
движение, докато еднополюсният 
неодимов лентов говорител за високи 
честоти излъчва високи честоти в пълен 
обхват от 180 градуса. Това рязко увеличава 
широчината на звуковия спектър при по-
високите тонове и разширява зоната на 
"идеалното място" за възпроизвеждане на 
широк, кристално ясен и естествен звук 
дори от компактни аудио системи.

Тонколони в черен силен гланц
Тонколони в черен силен гланц за 
първокласен вид и звук

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава съдържанието на баси в 
музиката в целия диапазон на сила на звука - 
от слабо до силно - с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
може да се включи динамично усилване на 
басите за усилване на нивата на басите, така 
че да се наслаждавате на еднакъв звук дори 
когато сте намалили силата на звука.
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Звук
• Изходна мощност: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W 
музикална мощност

• Подобрение на звука: цифров усилвател клас 
"D", управление на цифров звук в 4 режима, 
Цифрово усилване на басите, усилване, Dolby 
Digital

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 5" 
високоговорител за ниски честоти, лентов 
говорител за високи честоти

• Подобрен високоговорител: 2-пътен, 
подвижни мрежи на високоговорителите

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Възпроизвеждане на видео
• DVD регионален код: 2
• 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, Мащабиране, 
родителски контрол, дисково меню, бързо 
назад, бързо напред, OSD, подновяване на 
възпроизвеждането след стоп, забавен каданс

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

CD, CD, CD-R, CD-RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
повторение/разбъркване/програмиране

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• RDS: тип на програмата, радиотекст, настройка 
на RDS часовника, име на станцията

• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: 2 x RCA (аудио), изход 
за компонентно видео, изход за композитно 
видео (CVBS), коаксиален цифров аудио изход, 
Слушалки (3,5 мм), Изход SCART, Изход S-

Video
• Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
чекмедже

• Подобрения на дисплея: DIM режим
• Езици на екранното меню: холандски, 
английски, френски, немски, италиански, 
португалски, испански, шведски, турски

• Тип на дисплея: VFD дисплей

Аксесоари
• Кабели/свързване: кабел за композитно видео 

(Y), управляващ кабел, захранващ кабел
• Дистанционно управление: 47-бутонно с 2 
батерии тип AAA

• Ръководство за потребителя: многоезично
• Други: FM антена, Ръководство за бързо 
инсталиране

• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

160 x 220 мм
• Бруто тегло: 12,5 кг
• Височина на основния високоговорител: 

270 мм
• Дълбочина на главния блок: 230 мм
• Височина на главния блок: 160 мм
• Ширина на главния блок: 240 мм
• Дълбочина на опаковката: 330 мм
• Височина на опаковката: 375 мм
• Ширина на опаковката: 525 мм

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz
• Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, picture CD
• Подобрение на картината: слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

• Формат за компресиране на картини: JPEG
•
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