
 

 

Philips
Klasyczna mikrowieża 
DVD

• 50 W

MCD135
Fascynacja Dźwiękiem

Relaksuj się przy muzyce i filmach
Niewielki lecz o dużej mocy. Ten zestaw zapewnia niesamowity dźwięk o mocy 50 W RMS. Odtwarza 

również filmy DVD, muzykę z urządzeń USB oraz radio FM. Niewielka konstrukcja zapewnia możliwość 

umieszczenia w dowolnym miejscu, dlatego możesz cieszyć się świetną muzyką w każdym miejscu w 

domu.

Wzbogać swoje kinowe doznania
• Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Moc całkowita 2 x 25 W RMS/50 W
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią



 Dolby Digital
Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy 
standard cyfrowego dźwięku 
wielokanałowego, wykorzystuje anatomię 
ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania 
dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości 
dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające 
tony.

Moc całkowita 2 x 25 W RMS/50 W
Moc całkowita 2 x 25 W RMS/50 W

Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 

do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 

podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB 
w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. 
Możesz teraz podzielić się ulubionymi 
wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.
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Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD+RW, DVD-Video, 

Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Tryby odtwarzania płyt: Kąt, Odtwarzanie w 

zwolnionym tempie, Powiększenie, Odtwarzanie 
wielokrotne A-B, PBC, Nadzór rodzicielski

• Region DVD.: 2
• Odtwarzanie z USB: JPEG

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD-RW, CD-R, 

Płyta CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Góra
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 

przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 50 W RMS
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów, 4 tryby cyfrowej korekcji 
dźwięku

• System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki
• Główny głośnik: System Bass Reflex, Niskotonowy 

4 cale

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 10
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS 

(żółty cinch), S-Video (Hosiden), Wyjście 
składowych Y Pb Pr (cinch)

• Inne połączenia: Wyjście liniowe, Antena FM
• Słuchawki: 3,5 mm
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia
• Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie nagraniem 

z płyty CD, Budzenie radiem
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: Biały FTD
• Języki menu ekranowego: angielski, chiński 

(tradycyjny), portugalski, hiszpański

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód 

wideo (Y), Antena zakresu UKF/ŚR., Gwarancja, 
Skrócona instrukcja obsługi, Przewód stereo z 
wtykami 3,5 mm

• Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z 
bateriami litowymi

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

152 x 170 x 210 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

152 x 170 x 210 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

535 x 265 x 252 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 3,52 kg
•
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* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami 
autorskimi (DRM).
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