
 

 

Philips
Classic DVD mikro 
sistēma

DVD disks
CD, MP3-CD, USB, FM
50 W

MCD135
Pārņemti ar skaņu

Atpūtieties ar lielisku mūziku un filmām
Kompakta un spēcīga, šī sistēma nodrošina neticamu skanējumu ar 50 W RMS jaudu. Tā atskaņo arī 

DVD diskus, mūziku no USB un FM radio. Tās kompaktā konstrukcija pieļauj ļoti daudzveidīgas 

novietošanas iespējas, lai jūs varētu baudīt lieliskas skaņas kopā ar draugiem jebkurā vietā savās mājās.

Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi
• Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem
• Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 2x25 W RMS/50 W kopējā jauda
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajiem USB diskiem
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem



 Dolby Digital
Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie 
digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas 
atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas 
apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas 
kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar 
reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

2x25 W RMS/50 W kopējā jauda
2x25 W RMS/50 W kopējā jauda

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
Dinamiskais zemās frekvences skaņas 
pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz 
maksimumam, akcentējot mūzikas zemās 
frekvences skaņas saturu visā skaļuma 
iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – 
ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās 
frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to 

novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās 
frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi 
pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes 
skaņu pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši 
atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides 
atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina 
priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio 

sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī 
ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno 
portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

USB Direct MP3/WMA mūzikas 
atskaņošanai

Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Hi-Fi 
sistēmas USB portam. Digitālā mūzika tiks 
atskaņota tieši no ierīces. Tagad varat kopīgi ar 
ģimeni un draugiem izbaudīt savus iemīļotākos 
dzīves brīžus .
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Video atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: DVD+RW, DVD-Video, 

CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Disku atskaņošanas režīmi: Leņķis, Palēnināta 

kustība, Tālummaiņa, A-B atkārtošana, PBC, 
Vecāku kontrole

• DVD reģions.: 2
• USB tiešā atskaņošana: JPEG

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD-RW, CD-

R, CD, WMA-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, 

programmējams, Atkārtot/vienu/visu/programma, 
Atskaņot jauktā secībā

• Ielādētāja tips: Augšdaļa
• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 

Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, 
Atskaņot jauktā secībā

Skaņa
• Izejas jauda: 50 W RMS
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr., Digitālās skaņas kontroles 4 režīmi
• Skaņu sistēma: Dolby Digital

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu 

sist., 4" zemfrekvenču skaļrunis

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 10
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

Savienojamība
• Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltena 

saite), S-Video (Hosiden), Komponents Y Pb Pr 
(saite)

• Citi savienojumi: Līnijas izeja, FM antena
• Austiņas: 3,5 mm
• Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: Izslēgšanās taimeris, CD 

modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls
• Pulkstenis: Galvenajā displejā
• Displeja tips: Balts FTD
• OSD valodas: Latviešu, Tradicionālā ķīniešu, 

Portugāļu, Spāņu

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), 

FM/MW antena, Garantijas buklets, Ātrā lietotāja 
pamācība, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads

• Tālvadības pults: 40 taustiņu ar litija baterijām

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Izmēri
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

152 x 170 x 210 mm
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 

152 x 170 x 210 mm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

535 x 265 x 252 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,52 kg
•
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* Netiek atbalstīta mūzika ar digitālo tiesību pārvaldi.
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