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MCD395
Élvezze a nagyszerű filmélményt

ráadásul USB Direct 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 zenéit és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

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

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Közvetlenül az USB-eszközökről tekinthetők meg a fényképek, hallgatható a zene
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2x50 W RMS és 2x100 W zenei teljesítmény

Kezdje a napot ahogy Ön szereti
• Ébresztő és elalváskapcsoló
• Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért



 DVD, DivX®, MP3 és WMA-CD 
lejátszása
nincs

Dolby Digital
Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audió szabvány az emberi fül 
működését veszi alapul, általa nagyszerű 
minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

USB Direct zenelejátszás és fényképek 
megtekintése
Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a 
rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön 

digitális formában tárolt zenét és fényképeket a 
családtagokkal és barátaival.

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 basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó 
mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a 
hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek 
ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így 
Ön következetes hanghatást élvezhet a 
hangerő csökkentése esetén is.
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Hang
• Kimenő teljesítmény: 2x50 W RMS / 100 W zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai 
hangerő

• Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, 4"-es mélynyomó, 

Mélyreflexes hangszórórendszer

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD videó, Kép-

CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, 
Nagyítás, Lassú mozgás, Szülői felügyelet, PBC, 
Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, 
OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől

• DVD régiókód: 5

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

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

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, 
Következő/előző műsorszám keresés

• Betöltő típus: Tálca, Motoros
• Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

• ID3 tag támogatás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 40
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: RDS órabeállítás, Állomásnév, Rádiótext

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Bemenet 3,5 mm
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, Mélynyomó-

kimenet, Digitális koaxiális audiokimenet
• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 

cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Audiocsatlakozások: Analóg hangkimenet (bal/

jobb)
• USB: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: Elalváskapcsoló, CD-s ébresztés, Rádiós 

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Eco készenléti állapot: 1 W
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, orosz

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), FM 

antenna, Nemzetközi garancialevél
• Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
• Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, orosz
• IFU / Használati útmutató: angol, orosz

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

152 x 228 x 285 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

152 x 228 x 257 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

494 x 371 x 275 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 9,8 kg

Feszültség
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Kép-CD, DVD-R/-RW
•
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