
 

 

„Philips“
Klasikinė DVD 
mikrosistema

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

MCD135
Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite klausydamiesi muzikos ir žiūrėdami filmus
Kompaktiška, bet galinga sistema atkuria neįtikėtinos kokybės garsą, kurio galia 50 W RMS. Ją naudojant 

galima leisti DVD, klausytis muzikos iš USB ir FM radijo. Kompaktiška konstrukcija padės lengvai surasti 

šiai sistemai vietą namuose, todėl puikiu garsu galėsite mėgautis bet kurioje namų vietoje.

Praturtinkite filmų žiūrėjimo pojūčius
• Leiskite DVD, „DivX®“, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ir nuotraukų CD
• „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 2x25 W RMS / 50 W bendroji galia
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• FM išankstinis funkcijų nustatymas



 „Dolby Digital“
Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis 
daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ 
pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą 
garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį 
garsą.

2x25 W RMS / 50 W bendroji galia
2x25 W RMS / 50 W bendroji galia

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 

dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 

reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos 
perklausai

Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie 
USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų 
skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš 
jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis 
akimirkomis su šeima ir draugams.
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Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD+RW, DVD-Video, 

Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, CD/
SVCD diskas su vaizdo įrašais, „DivX Ultra“

• Diskų atkūrimo režimai: Kampas, Sulėtinimas, 
išdidinimas, A–B kartojimas, PBC, Tėvų kontrolė

• DVD regionas.: 2
• „USB Direct“ atkūrimas: JPEG

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, 

WMA-CD
• Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų 

takelių, Kartoti/vieną/visas/programas, Maišyti 
grojimą

• Įdėjimo būdas: Viršuje
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti 
atsitiktine tvarka

Garsas
• Išvesties galia: 50 W RMS
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas, Skaitmeninio garso reguliavimas 4 
režimais

• Garso sistema: „Dolby Digital“

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: Garsiakalbiai su žem. 

dažnių atspindžiu, 4 col. žemų dažnių garsiakalbis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 10
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

Prijungimo galimybė
• Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė CVBS 

(geltona RCA jungtis), S-Video (su „Hosiden“), 
Komponentinė Y Pb Pr (RCA jungtis)

• Kitos jungtys: Linijos išvestis, FM antena
• Ausinės: 3,5 mm
• Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis

Patogumas
• Žadintuvai: Išsijungimo laikmatis, CD žadintuvas, 

radijo žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: Baltas FTD
• OSD (pranešimų ekrane) kalbos: lietuvių, tradicinė 

kinų, portugalų, ispanų

Priedai
• Pridedami priedai: Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), 

FM/MW antena, Garantijos knygelė, Greito 
naudojimosi vadovas, 3,5 mm stereolinijos įvesties 
laidas

• Nuotolinis valdymas: 40 klavišų su ličio baterija

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

152 x 170 x 210 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

152 x 170 x 210 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

535 x 265 x 252 mm
• Svoris su pakuote: 3,52 kg
•
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* Muzika, kuriai taikomas skaitmeninių teisių valdymas, nepalaikoma.

http://www.philips.com

