
 

 

Philips
DVD-mikromusiksystem

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010
Slappna av till bra musik och film

Besatt av ljud
Det här DVD-mikrosystemet från Philips klarar allt – från DVD-skivor, DivX-filmer och 
MP3-CD-skivor. Med USB Direct och MP3 Link kan du ansluta bärbara musikspelare, och 
Bass Reflex-högtalare ger dig otrolig bas med fantastiskt djup och ren kraft.

Berika din ljudupplevelse
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 20 W RMS

Spela upp musik och film från flera källor
• Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Radio Data System för stationsinformation och annan service



 Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Dolby Digital
Med Dolby Digital upplever du surroundljudet 
med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna 
ledljud. Du får samma höga Dolby Digital-
ljudkvalitet oavsett vad du tittar på – en DVD- 
eller Blu-ray-skiva, TV eller nedladdat innehåll. 
Och det allra bästa är att du kan vara säker på 
att du hör ljudet precis som det var tänkt, 
eftersom Dolby Digital även används för att 
skapa film- och spelljud. Dolby Digital ger 
förstklassiga surroundljudsupplevelser på bio 
och hemma.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 

förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

USB Direct

Anslut bara din USB-enhet till systemet och 
dela din lagrade digitala musik och foton med 
familj och vänner.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 
med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 
Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 10 W RMS
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic 

Bass Boost)
• Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare
• Högtalarelement: 4 tums woofer
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-

skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

• Övrigt: ID3 Tag Support

Videouppspelning
• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 

Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, Skivmeny, 
Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Återuppta 
spelning från stopp, Paus, Repetering, Sök framåt/
bakåt, Hoppa över, Standarduppspelning

• Uppspelningsmedia: Video CD/SVCD, DVD, DVD-
video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, 
USB-flashminne

• DVD-regionkod: 2

Digitalfotovisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning, 

Rotera, Zoom
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM mono, FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, 

stationsnamn
• Antenn: FM-antenn (75 ohm)
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel 
installation (Plug & Play)

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• Anslutningar bak: Komponentvideoutgång, 

Kompositvideoutgång (CVBS), Digital 
koaxialutgång, AUX-ingång, Linjeutgång, FM-
antenn, Vänster och höger högtalare

• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-

larm
• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: LCD-display
• typ av laddare: släde
• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 

Nederländska, Svenska, Finska, Franska, Tyska, 
Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, 
Svenska, Turkiska, Grekiska, Ungerska, Rumänska, 
Ryska, Slovakiska

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), 

Nätkabel, FM-antenn, Snabbguide
• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 34 knappar
• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Huvudenhet, bredd: 200 mm
• Huvudenhet, höjd: 118 mm
• Huvudenhet, djup: 210 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 144 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 224 mm
• Paketbredd: 576 mm
• Paketbredd: 274 mm
• Pakethöjd: 190 mm
• Bruttovikt: 3,8 kg
• Nettovikt: 3,24 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
•
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