
 

Philips
DVD mikro mozirendszer

MCD295
DVD, WMA-CD és MP3-CD-

lejátszás
Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro 
Hi-Fi rendszerre, amely DVD és MP3-CD/WMA-CD lejátszására is képes! Élvezze 
kedvenc zenéjét és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• DVD, DviX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Magas és mély hangok hangerejének javítása
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
• 2 x 15W RMS/2 x 30W zeneteljesítmény

Kezdje a napot ahogy Ön szereti
• Ébresztő és elalváskapcsoló
• Digitális hangolás 20 programozott állomással
 



 Magas és mély hangok hangereje
A hangspektrumban a magas és alacsony 
hangfrekvencia-tartományok relatív 
értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi 
fül számára - különösen kis hangerő mellett. A 
Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és 
magas hangok felerősödnek, ami sokkal 
kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó 
szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása 
mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
mélyhangkiemelés beállítható a 
mélyhangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
levétele esetén is.
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• Súly csomagolással együtt: 8,4 kg
•

Hang
• Kimenő teljesítmény: 2 x 15 watt RMS / 30 watt 

zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés, 
Fiziológiai hangerő

• Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, 4"-es mélyhangszóró, Bass 

Reflex hangszórórendszer, Levehető 
hangszórórácsok

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD 

Video, Kép-CD, Video CD/SVCD
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 

Nagyítás, Lassítás, Szülői felügyelet, PBC
• DVD régiókód: 2

Hanglejátszás
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Kazettalejátszási módok: Elektronikus 

sebességszabályozás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlen 
sorrendű lejátszás

• Betöltő típus: Oldal teteje

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 

felvételindítás, Egyérintős felvétel

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: RDS órabeállítás, Állomásnév, Rádiótext

Csatlakoztathatóság
• Aux be: 2 x (bal/jobb) / RCA
• Egyéb csatlakozások: MW antenna, Digitális 

koaxiális kimenet, Aktív mélynyomó előerősítő 
kimenet, FM antenna, Vonalkimenet (line out)

• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 
cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: VFD kijelző
• Eco készenléti állapot: 1 W
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: Angol, 

Francia, Spanyol, Holland, Német, Olasz, Portugál, 
Svéd, Török

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, Kompozit 

videokábel (Y)
• Távvezérlő: 45 gombos, 2 db AA méretű elemmel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

148 x 235 x 258 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

142 x 235 x 212 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

446 x 312 x 342 mm
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