
 

 

Philips
Microsistem Hi-Fi

MCM138D
Redă şi încarcă dispozitive iPod

Conectaţi playerul dvs. iPod. Ascultaţi muzică manevrând un singur buton. Sunet excelent 
şi design elegant. Aşezaţi-vă comod şi relaxaţi-vă, bucuraţi-vă de muzică întreaga zi, aşa 
cum doriţi.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 2x2W RMS

Treziţi-vă ascultând piese audio de pe CD sau de la radio
• Timer cu funcţie Sleep și Wake-Up
• Reglare stereo cu citire digitală

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Design compact
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• O singură telecomandă pentru sistem și pentru iPod



 Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică 
autorizate de pe Internet sau creaţi singuri 
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia 
CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi 
pe player.

Digital Sound Control
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 

folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
Savuraţi muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod! Staţia vă permite 
conectarea dispozitivului iPod direct la 
sistemul cu staţie de andocare pentru a putea 
asculta muzica preferată cu un sunet superb. 
De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod 
în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura 
de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe 
epuizarea bateriei dispozitivului iPod. Utilizaţi 
telecomanda pentru a naviga, a selecta și a reda 
muzica stocată pe iPod. Sistemul cu staţie de 
andocare vă încarcă automat dispozitivul iPod 
în timp ce este andocat.

Sistem cu telecomandă și iPod
O singură telecomandă pentru sistem și pentru 
iPod
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Sunet
• Putere de ieșire: 2 x 2 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost, Digital Sound Control
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe
• Difuzor principal: Woofer de 3,5", Sistem de boxe 

Bass Reflex

Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare 
și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede 
înainte și înapoi

• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 
Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Conectare suport, Antenă MW

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă HDD, Alarmă radio, 

Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Alb

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu 

afișaj color, iPod a 5-a generaţie

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă MW cu buclă
• Telecomandă: 20 de taste, cu baterie
• Manual de utilizare: 16 limbi
• Suport: Staţie de andocare și adaptoare pentru 

iPod

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 150 x 153 x 244 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

150 x 153 x 204 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

302 x 531 x 202 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,01 kg

Alimentare
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
•
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