
 

 

Philips
Classic DVD mikro 
rendszer

• 50 W

MCD135
A hangzás bűvöletében

Kikapcsolódást nyújtó zene és filmek
Ez a kompakt kivitelű, mégis erőteljes rendszer hihetetlen minőségű, 50 W RMS teljesítményű hangot 

sugároz. Egyaránt lejátssza a DVD lemezeket, valamint az USB eszközökről és FM rádióból érkező zenét. 

Kompakt kialakításának köszönhetően sokféleképpen elhelyezető, így otthonában bárhol kiváló hangzást 

érhet el.

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

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• 2 x 25 W RMS/50 W összteljesítmény
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Élvezze az MP3/WMA zenét közvetlenül a hordozható USB meghajtókról
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• FM digitális hangolás, tárolt állomások



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

2 x 25 W RMS/50 W összteljesítmény
2 x 25 W RMS/50 W összteljesítmény

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 

kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 

teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips hifi 
rendszer USB-portjához. A rendszer 
közvetlenül az eszközről játssza le a digitális 
zenét. Most már családjával és barátaival is 
megoszthatja kedvenc pillanatait.
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