
Hudební DVD mikrosystém

• DVD
• Bluetooth®
• Rozhraní HDMI

BTD7170/12

Relaxujte se skvělou hudbou a filmy
 

Posedlost zvukem

 
Skvělý filmový zážitek s vynikajícím zvukem díky mikrosystému DVD Philips BTD7170. Kvalitní výškové reproduktory poskytují

podrobný a přirozený zvuk. Dokonce můžete streamovat hudbu ve vysoké kvalitě přes Bluetooth s aptX a technologie NFC

nabízí jednoduché párování jedním dotykem

Výhody

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Maximální výstupní výkon 150 W RMS
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound

Control
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
 
Snadné použití
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC

pro snadné párování Bluetooth
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
• Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic

 
Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu
• Bezdrátové streamování hudby Bluetooth z hudebních zařízení
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro

ostřejší obraz
• Rozhraní HDMI ARC zpřístupní veškeré zvuky z vašeho televizoru
• Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem
• Přehrává disky DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD (RW) a obrazové disky

CD
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Vlastnosti

Bezdrátové streamování Bluetooth

Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení
Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo
tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše
reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování
hudby.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy
natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém

rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive
Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou
strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející
nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový
zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným
šumem.

HDMI ARC

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

DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných
na trhu. DVD, (S)VCD, MP3-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. CD-RW je zkrácený termín
označující CD mechaniku, která přijímá obvyklý formát přepisovatelného CD.

Regulace výšek a basů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat
úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost
vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů.
Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo
jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového
spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a
výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Zvuk
Zvukový systém Dolby Digital
Maximální výstupní
výkon (RMS)

150 W

Vylepšení zvuku Regulace výšek a basů

Reproduktory
Vinutí reproduktoru 5,25" basový reproduktor
Typ reproduktorů Kuželový výškový reproduktor
Hlavní reproduktor Dvoupásmové

Přehrávání videa
Média pro přehrávání DivX

DVD-Video
Obrazové disky CD
Video CD/SVCD
DVD+R/+RW
DVD-R/-RW

Režimy přehrávání
disků

Funkce A-B Repeat
Úhel
PBC
Zpomalený chod
Zvětšení
Rodičovský zámek
Nabídka Disc Menu
Rychlý posun vzad
Rychlý posun vpřed
OSD
Obnovit přehrávání od místa
zastavení

Region DVD. 2
Vylepšení videa Progressive Scan

Zvýšení rozlišení videa

Přehrávání zvuku
Média pro přehrávání MP3-CD

CD
CD-R
CD-RW

Režimy přehrávání
disků

Rychlý posun vpřed/zpět
Vyhledávání stopy: další/předchozí
Funkce Repeat Play (opakované
přehrávání)

Režimy USB Direct Rychle zpět/rychle vpřed
Přehrávání/pauza
Předchozí/další
Repeat (Opakování)
Funkce stop

Zobrazení fotografií
Formát komprese
obrázků

JPEG

Vylepšení obrazu Prezentace s přehráváním formátu
MP3

Média pro přehrávání Obrazové disky CD
CD-R/RW
DVD+R/+RW
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Tuner/příjem/vysílání
Pásma tuneru FM stereo
Automatické digitální
ladění

Ano

Vylepšení tuneru Funkce Auto Store
Předvolby stanic 20
Anténa Anténa FM (75 ohmů)
Systém RDS Typ programu

Název stanice

Možnosti připojení
HDMI 1 HDMI (Audio Return Channel)
Výstup video - analo-
gový

Kompozitní CVBS (žlutý cinch)

Profily Bluetooth A2DP
Audio připojení Analogový vstup audio (levý/pravý)
USB Port USB
Mikrofon Konektor mikrofonu
Sluchátka 3,5 mm
Bluetooth Podporuje Aptx kód c

Pohodlí
Budíky Buzení prostřednictvím disku CD

Časovač
Buzení rádiem
Buzení z USB

Hodiny Na hlavním displeji
Indikátory Režim DIM

Příslušenství
Dodávané příslušen-
ství

Kabel kompozitního videa (Y)
Napájecí kabel

Uživatelská příručka Vícejazyčný
Dálkový ovladač Ano

Rozměry
Hrubá hmotnost 10,6 kg
Hloubka hlavní
jednotky

240 mm

Výška hlavní jednotky 145 mm
Šířka hlavní jednotky 230 mm
Hloubka hlavního
reproduktoru

241 mm

Výška hlavního
reproduktoru

261 mm

Šířka hlavního repro-
duktoru

173 mm

Hloubka balení 589 mm
Výška balení 309 mm
Šířka balení 330 mm
Čistá hmotnost 9,4 kg

Spotřeba
Napájení 110–240 V

50/60 Hz

Rozměry balení
Výška 30,90 cm
Šířka 58,90 cm
Hloubka 33,00 cm
Čistá hmotnost 9,40 kg
Hrubá hmotnost 10,60 kg
EAN 08712581685157
Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu CN
Kód harmonizova-
ných systémů

852791

Nakládací jednotka
Počet spotřebitel-
ských balení

16

Délka 118,00 cm
Šířka 66,00 cm
Výška 123,60 cm
Hrubá hmotnost 169,60 kg
Čistá hmotnost 150,40 kg
GTIN/EAN 68712581685159
Typ 8845
Počet CTI na vrstvu 4
Počet vrstev na
jednotku

4

Počet vnějších obalů
na vrstvu

4
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