
 

 

Philips
Mikro HiFi systém

MCM138D
Prehráva a nabíja váš iPod

Vložte do doku svoj prehrávač iPod. Počúvajte svoju hudbu cez jeden jednoduchý 
ovládač. Skvelý zvuk a štýlový dizajn. Posaďte sa a relaxujte, vychutnávajte si svoju hudbu 
po celý deň po svojom.

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 2 x 2 W RMS

Zobuďte sa na CD alebo melódiu z rádia
• Časovač vypnutia a zapnutia
• Stereofónny tuner s digitálnym čítaním

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Kompaktný dizajn
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
• Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod



 Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej 
hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 
alebo WMA piesne z autorizovaných 
hudobných stránok na internete, prípadne 
vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo 
formáte MP3 alebo WMA tak, že 
skonvertujete svoje hudobné disky CD a 
prenesiete ich do prehrávača.

Digitálne ovládanie zvuku
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 

pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 

konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod! Dok 
umožňuje pripojenie prehrávača iPod priamo 
k dokovaciemu zábavnému systému, takže 
môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim 
zvukom. Navyše počas prehrávania sa 
prehrávač iPod nabije, takže si môžete 
vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa 
vybije jeho batéria. Pomocou diaľkového 
ovládania môžete prechádzať, vyberať a 
prehrávať hudbu uloženú v prehrávači iPod. 
Keď je prehrávač iPod v doku, dokovací 
zábavný systém automaticky nabije jeho 
batériu.

Diaľkovo ovládajte systém aj iPod
Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod
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Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 2 watty rms
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov, Digitálne ovládanie zvuku
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 3,5" hlbokotónový 

reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Horná časť
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba, Rýchlo dopredu a dozadu

• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 
skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: Kolískové pripojenie, Anténa MW

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, HDD alarm, Rádiobudík, 
Časovač vypnutia

• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Biela

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s 

farebným displejom, iPod 5. generácie

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Slučková anténa pre MW
• Diaľkové ovládanie: 20-tlačidlové s batériou
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Kolíska: Vidlica a adaptéry pre iPod

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

150 x 153 x 244 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

150 x 153 x 204 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 302 x 531 x 202 mm
• Váha vrátane balenia: 5,01 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 220-240 V, 50 Hz
•
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