
Hudební mikrosystém

• Bluetooth®
• DVD, DivX
• CD, USB, FM
• Max. 70 W

BTD2180/12

Zvuk, který sedí vašemu domovu
 

Posedlost zvukem

 
Poslouchejte všechnu svou digitální hudbu z chytrého telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth®. Hudební systém Philips

přehrává také disky DVD, tituly DivX, disky CD a disky ve formátu MP3-CD. Vychutnejte si své oblíbené skladby opravdu stylově.

Výhody

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Digital Sound Control
• Maximální výstupní výkon 70 W RMS
 
Snadné použití
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
• Funkce budíku a časovače vypnutí

 
Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu

MP3/WMA
• Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Přehrává disky DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD (RW) a obrazové disky

CD
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Vlastnosti

Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem,
které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje
snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními
s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce
notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk
k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci
hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních
reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval
optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s
menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém
průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem
basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr
reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digital Sound Control
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté,
Silné, Příjemné a Jasné, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii
grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny
nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení
zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí
přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti
připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného
připojení USB Direct.

Karaoke pro nekonečný zpěv

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
Vylepšení zvuku Digital Sound Control
Zvukový systém Dolby Digital
Maximální výstupní
výkon (RMS)

70 W

Reproduktory
Vinutí reproduktoru Kuželový výškový reproduktor s 4"

basovým reproduktorem

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

Přehrávání zvuku
Média pro přehrávání MP3-CD

CD
CD-R
CD-RW

Režimy přehrávání
disků

Opakovat jednu skladbu/vše/program
Rychlý posun vpřed/zpět
Vyhledávání stopy: další/předchozí

Typ zavádění Motorizované
Zásuvka

Režimy USB Direct Rychle zpět/rychle vpřed
Přehrávání/pauza
Předchozí/další
Přehrávání programu
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

Tuner/příjem/vysílání
Pásma tuneru FM stereo
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Automatické digitální
ladění

Ano

Vylepšení tuneru Funkce Auto Store
Předvolby stanic 20

Možnosti připojení
Výstup video - analo-
gový

Kompozitní CVBS (žlutý cinch)
Komponentní video Y Pb Pr (cinch)

Audio připojení Analogový vstup audio (levý/pravý)
USB Port USB
Profily Bluetooth A2DP
Mikrofon Konektor mikrofonu

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 6,7 kg
Hloubka hlavní
jednotky

220,4 mm

Výška hlavní jednotky 119 mm
Šířka hlavní jednotky 180 mm
Hloubka hlavního
reproduktoru

185 mm

Výška hlavního
reproduktoru

260 mm

Šířka hlavního repro-
duktoru

140 mm

Hloubka balení 208 mm
Výška balení 315 mm
Šířka balení 663 mm

Spotřeba
Napájení 110–240 V

50/60 Hz

Rozměry balení
Výška 31,20 cm
Šířka 47,10 cm
Hloubka 22,40 cm
Čistá hmotnost 5,10 kg
Hrubá hmotnost 6,30 kg
EAN 08712581685294
Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu CN
Kód harmonizova-
ných systémů

852791

Nakládací jednotka
Počet spotřebitel-
ských balení

28

Délka 112,00 cm
Šířka 69,50 cm
Výška 124,80 cm
Hrubá hmotnost 179,90 kg
Čistá hmotnost 142,80 kg
GTIN/EAN 68712581685296
Typ 8845
Počet CTI na vrstvu 7
Počet vrstev na
jednotku

4

Počet vnějších obalů
na vrstvu

7
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