
 

 

Philips
Klasický DVD 
mikrosystém

DVD
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
50 W

MCD135
Posadnutí zvukom

Uvoľnite sa pri skvelej hudbe a filmoch
Kompaktný, no výkonný systém poskytuje neuveriteľný zvuk s výkonom 50 W RMS. Navyše prehráva 

DVD, hudbu z USB a rozhlasové stanice FM. Kompaktný dizajn umožňuje výnimočne flexibilné možnosti 

umiestnenia, aby ste si mohli vychutnať skvelý zvuk z ktoréhokoľvek miesta vo vašej domácnosti.

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a Picture CD
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• 2 x 25 W RMS/celkový výkon 50 W
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami



 zvuk Dolby Digital
Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového 
zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu 
kvalitu priestorového zvuku s realistickými 
priestorovými prvkami.

2 x 25 W RMS/celkový výkon 50 W
2 x 25 W RMS/celkový výkon 50 W

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 

úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 

jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB 
portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša 
digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. 
Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené 
chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.
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Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD+RW, DVD-Video, 

Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Režimy prehrávania disku: Uhol, Pomalý pohyb, 

Zoom, A-B opakovane, PBC, Rodičovská kontrola
• DVD región.: 2
• Prehrávanie cez USB Direct: JPEG

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Typ zásobníka: Horná časť
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Opakovať, Náhodný výber

Zvuk
• Výstupný výkon: 50 W RMS
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 4" 

basový reproduktor

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 10
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor), S-Video (na Hosiden), Komponentný Y 
Pb Pr (konektor)

• Iné pripojenia: Výstup, FM anténa
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: Časovač vypnutia, CD budík, Rádiobudík
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Biely FTD
• OSD jazyky: Slovenčina, Tradičná čínština, 

Portugalčina, Španielčina

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel 

(Y), Anténa FM/MW, Informácie o záruke, Rýchla 
užívateľská príručka, Kábel pre 3,5 mm stereo 
vstup

• Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými 
batériami

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

152 x 170 x 210 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

152 x 170 x 210 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 535 x 265 x 252 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 3,52 kg
•
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Technické údaje
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* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.
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