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MCD149
Transforme qualquer divisão 

numa sala de cinema
Esteja em contacto com o que há de mais recente e mais espectacular - obtenha agora o 
fantástico Micro Hi-Fi, 2 em 1, com reprodução de DVD, CD WMA e CD MP3! Relaxe com 
os seus filmes e música favoritos. O entretenimento em casa nunca mais será o mesmo!

Desfrute dos seus filmes, fotografias e música favoritos
• Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

Enriqueça a sua experiência sonora
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Entrada auxiliar para melhorar o som televisivo
• Potência de saída total de 200 W RMS (sistema 2.1)

Comece o dia à sua maneira
• Despertar e Temporizador
• Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência
 



 Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 
Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

Varrimento Progressivo
O Varrimento Progressivo duplica a resolução 
vertical da imagem, produzindo imagens 
incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber 
primeiro o campo com as linhas ímpares 
seguido do campo com as linhas pares, ambos 
os campos são escritos em simultâneo. É criada 
uma imagem total instantaneamente com a 
resolução máxima. A essa velocidade, o olho 
capta uma imagem mais nítida sem a estrutura 
de linhas.
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• Estações pré-sintonizadas: 40
Som
• Potência de saída: 2x 50 W + 100 W RMS
• Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 

4 modos, Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 4"
• Tipo de subwoofer: Passivo

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD+RW, DVD-Video, 

CD de Imagens, Video CD/SVCD, DivX, DVD
• Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, 

Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, OSD, 
Controlo parental, Retomar Reprodução desde a 
Paragem

• Região de DVD: 2
• Melhoramento de Vídeo: Varrimento Progressivo

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Topo
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo
• Sintonização digital automática

Conectividade
• Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr 

(cinch), Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video 
(tomada Hosiden), SCART

• Entrada Aux: 1 x (E/D) / RCA
• Outras ligações: Saída coaxial de áudio digital, 

Antena FM, Saída
• USB: Anfitrião USB

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, 

Despertador com Rádio
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: FTD branco
• Idiomas do OSD: Espanhol, Francês, Inglês, 

Alemão, Italiano, Português
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo vídeo composto (Y), 

Antena FM
• Telecomando: 38 teclas com bateria de lítio
• Cabos: D-sub

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

218 x 90 x 221,5 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

125 x 250 x 232 mm
• Peso incl. Embalagem: 13 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

199 x 311 x 390 mm
•
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