
 

 

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

MCM138D
iPod lejátszása és töltése

Dokkolja iPod lejátszóját! Zenehallgatás egyetlen vezérlőegységgel. Nagyszerű hangzás és 
elegáns kialakítás.Dőljön hátra, pihenjen és élvezze kedvenc zenéjét – egész nap, ahogy 
csak jólesik.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2x2 W kimeneti RMS összteljesítmény

Ébredjen a CD vagy rádió hangjára
• Ébresztő és elalváskapcsoló
• Sztereó hangolás digitális kijelzővel

Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható
• Kompakt kialakítás
• Lejátszás iPodról és töltés
• Egyetlen távvezérlő a rendszer és az iPod irányításához



 MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása
A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 
CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

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 
hangerő-beállítás: mély vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Lejátszás iPodról és töltés
Élvezze kedvenc MP3 zenéjét, miközben tölti 
iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja iPod lejátszóját a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét 
kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben 
lehetősége van iPod-jának töltésére, így nem 
kell aggódnia az akkumulátor megfelelő 
töltöttségéért. A távvezérlővel navigálhat, 
kiválasztva és lejátszva az iPod lejátszón tárolt 
zenéit. A dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti iPod készülékét dokkolás 
közben.

Távvezérlő rendszer és iPod
Egyetlen távvezérlő a rendszer és az iPod 
irányításához
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Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2x2 watt RMS
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, 

Digitális hangszabályzás
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3,5"-es mélyhangszóró, Bass Reflex 

hangszórórendszer

Hanglejátszás
• Betöltő típus: Felső rész
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, 

Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, 
Gyorskeresés előre és hátra

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD, WMA-CD

• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 
műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: Bölcsős csatlakozás, MW 

antenna

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, HDD-riasztás, Rádiós 

ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: Fehér

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod 

színes kijelzővel, 5. generációs iPod

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: MW keretantenna
• Távvezérlő: 20 gombos, elemmel
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Tartóegység: Dokkoló és adapterek az iPod 

készülékhez

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

150 x 153 x 244 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

150 x 153 x 204 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

302 x 531 x 202 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 5,01 kg

Tápkapcsoló
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
•
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