
 

 

Philips
Komponentní Hi-Fi systém 
s DVD

• Pásový výškový reproduktor
• 100 W

MCD716
Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi
Vysoce kvalitní komponentní systém se pyšní elegantním a atraktivním designem. Černé, 
vysoce lesklé reproduktory poskytují vysoce kvalitní zvuk a možnost přehrávání disků 
DVD nyní uspokojí vaše audio a video potřeby v jediném mikrosystému.

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
• 12 bit/108 MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
• Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Černé vysoce lesklé reproduktory s prvotřídním vzhledem
• Špičkový design komponentů se stojanem
• Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně



 Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní 
s většinou DVD a CD disků dostupných na 
trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze 
přehrát všechny. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u 
disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se 
jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než 
u disků VCD. Podpora kodeku DivX® 
zajišťuje, že budete moci zobrazit 
videozáznamy kódované systémem DivX®. 
Formát médií DivX je technologie pro 
kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD.

12 bit/108 Mhz zpracování videa

12bitové video DAC je skvělý digitálně/
analogový převodník, který zachovává každý 
detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a 
hladké přechody barev a pulzující a přirozenější 
obraz. Omezení obvyklého 10bitového video 
DA převodníku je patrnější při použití velkých 
obrazovek a projektorů.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 
lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a 
sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a 
fotografie s rodinou a přáteli.

Neodymové pásový výškový 
reproduktor

Pásový jednopólový výškový reproduktor s 
neodymovým magnetem vytváří dynamický a 
prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu 
se běžně používají u audiosystémů nejvyšší 
třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s 
mimořádnou věrností. Narozdíl od 
konvenčních reproduktorů s kuželovou a 
vrchlíkovou membránou, které pracují na 

principu směrového pohybu kmitací cívky, 
pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké 
kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně 
tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů 
a prostor optimálního poslechu s širokým, 
krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u 
kompaktních audiosystémů.

Černé vysoce lesklé reproduktory
Černé vysoce lesklé reproduktory 
s prvotřídním vzhledem

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Špičkový design komponentů

Mikrosytém navržený z komponentů je 
dodáván se stojanem, který má čtyři 
trojhranné nohy. Stojan zabraňuje zkreslení 
zvuku zapříčiněnému vibracemi, přehřátím a 
elektromagnetickým rušením vytvořeným 
zesilovačem a zavaděčem CD. Výsledná 
reprodukce zvuku je plynulá a vynikající.
MCD716/12

Přednosti
Komponentní Hi-Fi systém s DVD
Pásový výškový reproduktor 100 W
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Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W 

hudební výkon
• Vylepšení zvuku: digitální zesilovač třídy „D“, 

4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass 
Boost, zdůraznění basů, Dolby Digital

Reproduktory
• Budiče reproduktorů: 5" basový reproduktor, 

Pásový výškový reproduktor
• Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný, 

odnímatelné mřížky reproduktorů
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání videa
• Kód oblasti DVD: 2
• Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, 

obrazový disk CD, disk video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, 
PBC, Zvětšení, Rodičovský zámek, nabídka Disc 
Menu, rychlý posun vzad, rychlý posun vpřed, 
OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení, 
Zpomalený chod

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: opakovat / náhodné 

přehrávání / program
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Systém RDS: typ programu, radio Text, Nastavení 

hodin RDS, název stanice
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: anténa VKV
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání

Možnosti připojení
• Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup 

komponentního videa, výstup kompozitního videa 
(CVBS), koaxiální digitální výstup audia, Sluchátka 

(3,5 mm), Výstup SCART, Výstup S-Video
• Vstup Aux: 2 x RCA (audio)
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
• Vylepšení displeje: Režim DIM
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, 

Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, 
Portugalština, Španělština, Švédština, Turečtina

• Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství
• Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y), 

ovládací kabel, síťová šňůra
• Dálkový ovladač: 47 tlačítek a 2x baterie AAA
• Uživatelský manuál: vícejazyčný
• Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

160 x 220 mm
• Hrubá hmotnost: 12,5 kg
• Výška hlavního reproduktoru: 270 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 230 mm
• Výška hlavní jednotky: 160 mm
• Šířka hlavní jednotky: 240 mm
• Hloubka balení: 330 mm
• Výška balení: 375 mm
• Šířka balení: 525 mm

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz
• Napájení: 220 - 240 V

Zelené
• Úsporný pohotovostní režim: 1 W

Přehrávání digitálních fotografií
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

obrazový disk CD
• Vylepšení obrazu: prezentace s přehráváním 

skladeb formátu MP3
• Formát komprese obrázků: JPEG
•
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