
 

 

Philips
Класическа DVD микро 
система

• 100 W

MCD395
Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика и филми
Запознати сте с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - 

класическата DVD микро система Philips "2 в 1" с възпроизвеждане на DVD, WMA-CD и MP3-

CD. Отпуснете се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да 

е същото.

Обогатете своето кино изживяване
• Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със 
снимки

• Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Обогатете своето звуково изживяване
• USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• 2x50W RMS и 2x100W музикална мощност

Започнете деня по ваш начин
• Таймер с функции за събуждане и заспиване
• Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство



 Възпроизвеждане на DVD, DivX и 
MP3/WMA-CD
Плейърът Philips е съвместим с повечето 
DVD и CD дискове на пазара. Всички те – 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се 
възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава 
"Super VideoCD". Качеството на SVCD е 
много по-добро от това на VCD, особено 
видимо в по-рязката картина от тази на 
VCD, поради по-високата разделителна 
способност. С поддръжката на DivX® 
можете да се наслаждавате на DivX® 
кодирано видео. Медийният формат DivX е 
базиран на MPEG4 технологията на 
видеокомпресия, която позволява 
записването на големи файлове като филми, 
трейлъри и музикални видеоклипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове.

USB Direct
Просто включете USB устройството си в 
системата и споделете съхранените си 
цифрова музика и снимки с приятелите и 
семейството.

Управление на цифров звук
Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава съдържанието на баси в 
музиката в целия диапазон на сила на звука - 
от слабо до силно - с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
може да се включи динамично усилване на 
басите за усилване на нивата на басите, така 
че да се наслаждавате на еднакъв звук дори 
когато сте намалили силата на звука.

Dolby Digital
Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.
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Звук
• Изходна мощност: 2 x 50 W RMS / 100 W 
музикална мощност

• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук в 4 режима, Цифрово усилване на басите, 
усилване, Dolby Digital

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 4" 
високоговорител за ниски честоти

• Подобрен високоговорител: 2-пътен
• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Възпроизвеждане на видео
• DVD регионален код: 2
• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-
видео, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, ъгъл, Мащабиране, забавен каданс, 
родителски контрол, PBC, дисково меню, бързо 
назад, бързо напред, OSD, подновяване на 
възпроизвеждането след стоп

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Други: Поддръжка на ID3 тагове
• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Предварително настроени станции: 40
• Антена: FM антена
• RDS: настройка на RDS часовника, име на 
станцията, радиотекст

• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: 2 x RCA (аудио), изход 
за композитно видео (CVBS), коаксиален 

цифров аудио изход, Слушалки (3,5 мм), изход 
за събуфър, Изход S-Video

• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма
• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
чекмедже

• Езици на екранното меню: холандски, 
английски, френски, немски, италиански, 
португалски, испански, шведски, турски

• Тип на дисплея: LCD дисплей

Аксесоари
• Кабели/свързване: кабел за композитно видео 

(Y)
• Дистанционно управление: 40-бутонно с 
литиева батерия

• Други: FM антена, Ръководство за бързо 
инсталиране

• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 9,9 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

152 x 257 мм
• Височина на основния високоговорител: 

228 мм
• Дълбочина на главния блок: 285 мм
• Ширина на опаковката: 494 мм
• Височина на главния блок: 228 мм
• Височина на опаковката: 371 мм
• Ширина на главния блок: 152 мм
• Дълбочина на опаковката: 275 мм

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz
• Електрозахранване: 220 - 240 V

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, picture CD
• Формат за компресиране на картини: JPEG
•
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