
ναπαραγωγή DVD, MP3-CD
Α
και WMA-CD
Μοντέρνο και βολικό ηχοσύστηµα Micro 2 σε 1 για αναπαραγωγή DVD και MP3-CD/

WMA-CD. Χαλαρώστε µε τις ταινίες και τη µουσική της προτίµησής σας. Νέα 

διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία!

Απολαύστε τις αγαπηµένες σας ταινίες, φωτογραφίες και µουσική
• Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και CD εικόνων
• Dolby Digital, Ψηφιακή έξοδος DTS
• 10 ώρες µουσικής MP3-CD ή 20 ώρες WMA-CD

Εµπλουτίστε την ηχητική σας εµπειρία
• Incredible Surround™ για µεγαλύτερη απόλαυση ήχου
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιηµένες ρυθµίσεις του στυλ µουσικής
• Η ∆υναµική ενίσχυση µπάσων παρέχει πιο πλούσια και δυνατά µπάσα
• Ισχύς µουσικής 2x25 W RMS/2x50 W

Ξεκινήστε τη µέρα σας µε το δικό σας τρόπο
• Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής
• Κασετόφωνο logύc
• Ο δέκτης ραδιοφώνου διαθέτει 40 προεπιλογές για επιπλέον ευκολία
Philips
DVD Micro Theatre
MCD510
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Ήχος
• Ισχύς εξόδου: Ισχύς 2x50 watt
• Βελτιώσεις ήχου: Incredible Surround, 4 τρόποι 

λειτ/γίας ψηφ. ελέγχου ήχου, ∆υναµική ενίσχυση 
µπάσων

• Σύστηµα ήχου: Dolby Digital, Ψηφιακή έξοδος 
DTS

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: 2 δρόµων, Γούφερ 4 ιντσών, 

Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων, Τουίτερ 
πίεσης, Αποσπώµενες γρίλιες ηχείων

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+RW, Εικόνα DVD, 

Video CD/SVCD, Εικόνα CD
• Περιοχή DVD: 2
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Ζουµ, 

Αργή κίνηση, Συνέχιση αναπαραγωγής από 
διακοπή, Επανάληψη A-B

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD-

R, CD-RW, CD
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: ∆υνατ. 

προγραµµατισµού 20 κοµµατιών, Επανάληψη/
ένα/όλα/πρόγραµµα, Λειτουργία Shuffle

• Υποστήριξη ετικετών ID3: ναι
• Τύπος τοποθέτησης: Επάνω
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Logic
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: 

Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας, Αυτόµατη 
διακοπή λειτουργίας, Μετρητής κασέτας

Εγγραφή ήχου
• Εγγραφή δεδοµένων: Κασέτα
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισµένη 

έναρξη για εγγραφή CD, Χρονοδιακόπτης για 
εγγραφή από δέκτη, Αυτόµατος έλεγχος 
στάθµης εγγραφής

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• Προσυντονισµένοι σταθµοί: 40
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση
• RDS: Κείµενο ραδιοφώνου, Ρολόι RDS, Όνοµα 

σταθµού

Συνδεσιµότητα
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: SCART, Σύνθετο 

σήµα CVBS (κίτρινο cinch), S-Video (σε 
Hosiden)

• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος προενίσχυσης 
ενεργού υπογούφερ, Ψηφιακή οµοαξονική 
έξοδος, Έξοδος, Κεραία FM, Κεραία MW

• Υποδοχή Aux εισ.: 2x(L/R)/ RCA
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Χρονοδιακ. αυτ. διακοπής 

λειτουργίας
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Π

ορτογαλικά, Γερµανικά
• Ρεύµα Eco κατά την αναµονή: 1 watt

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Καλώδιο εικόνας 

σύνθετου σήµατος (Y), Καλώδιο ήχου, Κεραία 
FM/MW

• Τηλεχειριστήριο: 45 πλήκτρων µε 2 µπαταρίες 
AA

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

17" x 254 x 315 χιλ.
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

17" x 254 x 214 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

408 x 348 x 524 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 12,9 κ.
•
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ναπαραγωγή MP3-CD ή WMA-CD
ο MP3 είναι µια τεχνολογία συµπίεσης, µε την οποία 
εγάλα ψηφιακά αρχεία µουσικής µπορούν να γίνουν 
ως και 10 φορές µικρότερα. Σε έναν µόνο δίσκο CD 
ποθηκεύονται µέχρι και 10 ώρες µουσικής. Το MP3 
ποτελεί το τυπικό φορµά συµπίεσης ήχου που 
ρησιµοποιείται στο διαδίκτυο. Το Windows Media 
udio (WMA) είναι ένα φορµά ψηφιακών αρχείων 
εγάλης συµπίεσης από τη Microsoft για εξαιρετικό ήχο 
πό αρχεία που καταλαµβάνουν το µισό χώρο στο δίσκο 
αι µεταφέρονται στο µισό χρόνο. Σε ένα CD 
ποθηκεύονται µέχρι 20 ώρες ποιοτικής µουσικής 
MA σε ρυθµό 64 Kbps.

ncredible Surround™
ο Incredible Surround είναι µια τεχνολογία ήχου της 
hilips που µεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό πεδίο για 
α σας βυθίσει στον ήχο.  Mιξάρει τους ήχους των 
ριστερών και δεξιών ηχείων αυξάνοντας την αίσθηση 
ου δίνει ο χώρος ως προς τον αναπαραγόµενο ήχο. 
υτή η ευρύτερη κάλυψη βελτιστοποιεί την 
τερεοφωνική απόδοση και δηµιουργεί µια φυσικότερη 
χητική διάσταση. Το Incredible Surround σάς επιτρέπει 
α έχετε απόλυτη εµπειρία surround ήχου µε 
εγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση 
ρόσθετων ηχείων.

λεγχος ψηφιακού ήχου
 Έλεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να 
πιλέξετε µεταξύ προκαθορισµένων λειτουργιών, οι 
ποίες ελέγχουν τις ζώνες συχνοτήτων του ήχου για τη 
ελτιστοποίηση συγκεκριµένων στυλ µουσικής. 
πορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων ρυθµίσεων 

χου - Βέλτιστο, Τζαζ, Ροκ, Τέκνο, Ποπ ή Κλασικό. Κάθε 
ειτουργία χρησιµοποιεί τεχνολογία γραφικής 
σοστάθµισης για την αυτόµατη ρύθµιση της ισορροπίας 
ου ήχου και την ενίσχυση των πιο σηµαντικών 
υχνοτήτων ήχου στο επιλεγµένο στυλ µουσικής. Ο 
λεγχος ψηφιακού ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να 
ξιοποιήσετε στο µέγιστο τη µουσική, ρυθµίζοντας την 
σορροπία του ήχου ανάλογα µε το είδος της µουσικής 
ου ακούτε.

υναµική ενίσχυση µπάσων
 ∆υναµική ενίσχυση µπάσων µεγιστοποιεί την µουσική 
πόλαυση, δίνοντας έµφαση στα µπάσα της µουσικής σε 
ποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαµηλό ή υψηλό – µε 
ο πάτηµα ενός κουµπιού! Οι τελικές συχνότητες 
πάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε 
αµηλό επίπεδο. Για να µη συµβαίνει αυτό, η ∆υναµική 
νίσχυση µπάσων µπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
ου επιπέδου των µπάσων, ώστε να απολαµβάνετε 
ταθερό ήχο ακόµα και όταν χαµηλώνετε την ένταση.
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