
 

 

Philips
Komponentný DVD Hi-Fi 
systém

• Páskový výšk. reproduktor
• 100 W

MCD716
Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou
Systém z vysokokvalitných komponentov, ktorý vystavuje na obdiv svoj štýlový a úžasný dizajn. 
Čierne vysokolesklé reproduktory prinášajú vysokokvalitný zvuk a vďaka možnosti prehrávania 
DVD si teraz môžete vychutnať prehrávanie hudby aj videa na jednom mikrosystéme.

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
• Repr. so zliatinovými pásmi pre pôsobivo verný zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú špičkový vzhľad a štýl
• Špičkový komponentný dizajn so stojanom
• Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl



 Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-
CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s 
väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné 
na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
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. S podporou 
formátu DivX® si môžete vychutnávať videá 
komprimované kodekom DivX®. Formát 
DivX je založený na technológii kompresie 
videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie 
veľkých súborov, ako sú filmy, filmové 
upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako 
disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor 
digitálneho signálu na analógový signál, 
zachováva každý detail autentickej kvality 
obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejšie 
stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší 
obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC 
sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní 
veľkých obrazoviek a projektorov.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového 
zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu 
kvalitu priestorového zvuku s realistickými 
priestorovými prvkami.

USB Direct

Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému 
a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu 
hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Výškový repr. so zliatinovými pásikmi

Reproduktor so zliatinovými pásikmi je 
jednopólový reproduktor, ktorý produkuje 
dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne 
sa používa v dômyselných systémoch na 
pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné 
kónusy a kopulové reproduktory sú založené 
na princípe smerových pohyblivých cievok, 
zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi 
vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-

stupňovom radiačnom pásme. Tým sa 
dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo 
vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho 
počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený 
zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových 
systémov.

Čierne vysokolesklé reproduktory
Čierne vysokolesklé reproduktory dotvárajú 
špičkový vzhľad a štýl

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Špičkový komponentný dizajn

Mikrosystém s komponentným dizajnom a 
stojanom zahrňuje štyri trojuholníkové nohy. 
Môže zabrániť akémukoľvek rušeniu zvukovej 
frekvencie spôsobenému vibráciami, 
prehrievaním a elektromagnetickým rušením 
vytváraným zo zosilňovača a DVD prehrávača. 
Výsledkom je jemná a vynikajúca reprodukcia 
zvuku.
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Hlavné prvky
Komponentný DVD Hi-Fi systém
Páskový výšk. reproduktor 100 W
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Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS/hudobný výkon 2 

x 100 W
• Vylepšenie zvuku: digitálny zosilňovač triedy „D“, 4 

režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické 
zvýraznenie basov, hlasitosť, zvuk Dolby Digital

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 5" reproduktor pre hlboké 

tóny, plochý výškový reproduktor
• Zdokonalenie reproduktoru: 2-pásmový, 

odnímateľné mriežky na reproduktory
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie videa
• regionálny kód DVD: 2
• Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, obrázkové 

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, uhol, 
PBC, Približovanie, rodičovská kontrola, ponuka 
disku, rýchlo dozadu, rýchlo dopredu, displej OSD, 
pokračovanie v prehrávaní od zastavenia, pomalý 
pohyb

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: opakovať/preskakovať/

programovať
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• RDS: typ programu, rádiotext, nastavenie hodín 

RDS, názov stanice
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: 2 x RCA (zvuk), komponentný 

video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), 
koaxiálny digitálny výstup zvuku, Slúchadlá (3,5 

mm), Výstup SCART, Výstup S-video
• Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, 

rádiobudík, USB alarm
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: motorizované, zásobník
• Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
• Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), 

ovládací kábel, sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie: 47-tlačidlové s 2 x AAA 

batériami
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

160 x 220 mm
• Hmotnosť brutto: 12,5 kg
• Výška hlavného reproduktora: 270 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 230 mm
• Výška hlavnej jednotky: 160 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 240 mm
• Hĺbka balenia: 330 mm
• Výška balenia: 375 mm
• Šírka balenia: 525 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

Prehrávanie digitálnych fotografií
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

obrázkové CD
• Zdokonalenie obrázkov: prezentácia s 

prehrávaním MP3
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
•
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