
 

 

Philips
Komponentní 
mikrosystém s DVD přehr.

• 100 W
• subwoofer

MCD183
Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby a filmů
Komponentní mikrosystém Philips s DVD přehrávačem vás přesvědčí filmovým zvukem, který naplní 

celou místnost. Systém reproduktorů s celkovým výstupním výkonem 100 W RMS umožňuje cítit každý 

zvukový efekt. Přístroj je též vybaven připojením USB Direct k prohlížení fotografií a přehrávání hudby.

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový zvukový výkon 100 W RMS

Začněte den podle sebe
• Funkce budíku a časovače vypnutí
• Digitální tuner se 20 předvolbami pro mimořádné pohodlí



 Digital Sound Control
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 

nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Připojení USB Direct
Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a 
sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a 
fotografie s rodinou a přáteli.

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD
DVD přehrávač Philips je kompatibilní 
s většinou DVD a CD disků dostupných na 

trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze 
přehrát všechny. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u 
disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se 
jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než 
u disků VCD. Podpora kodeku DivX® 
zajišťuje, že budete moci zobrazit 
videozáznamy kódované systémem DivX®. 
Formát médií DivX je technologie pro 
kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD.
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Přednosti
Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
100 W subwoofer
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