
 

 

Philips
DVD Micro Theater

• Αναπαραγωγή DivX
• σχεδιασμός ξεχωριστών 
στοιχείων

MCD139B
Απολαύστε μια σπουδαία κινηματογραφική 
εμπειρία
Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες με το Philips MCD139B. Με δυνατότητα προοδευτικής 

σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας και δυναμική ενίσχυση μπάσων για ισχυρό 

ηχητικό αποτέλεσμα, τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε κινηματογραφική εμπειρία απευθείας από 

το σπίτι σας!

Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες, φωτογραφίες και μουσική
• Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) & Picture CD
• Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
• Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Σύνολο 100W RMS

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο
• Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής
• Ψηφιακός συντονισμός με 40 προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση



 Προοδευτική σάρωση
Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την 
κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα 
μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα 
να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές 
γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το 
πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία 
εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία 
δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση 
της μέγιστης ανάλυσης.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 
χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.
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Ήχος
• Ισχύς: 2x25W + 50W RMS / 1800W PMPO
• Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού 
ήχου, Dynamic Bass Boost

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 3", Γούφερ 4"
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+RW, Εικόνα DVD, 

CD εικόνων, Video CD/SVCD, DivX, DVD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γωνία, PBC, 
Αργή κίνηση, Ζουμ, OSD, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή, Γονικός έλεγχος, 
Επανάληψη A-B

• Περιοχή DVD.: 2
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, 
Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία 
Shuffle

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 40

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σήμα συνιστωσών 

Y Pb Pr (cinch), Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο 
cinch), S-Video (σε Hosiden), SCART

• Είσοδος Aux: 1x(L/R)/ RCA
• Άλλες συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος 
ήχου, Κεραία FM, Έξοδος, Σύνδεση DIN

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: Λευκή FTD
• Γλώσσες OSD: Ισπανικά, Γαλλικά, Αγγλικά, 
Ολλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
εικόνας σύνθετου σήματος (Y), Κεραία FM

• Τηλεχειριστήριο: 38 πλήκτρων με μπαταρία 
λιθίου

• Καλώδια: Din

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 218 x 90 x 221,5 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

125 x 250 x 232 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

550 x 314 x 330 χιλ.
• Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

147 x 250 x 232 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 13 κ.
•
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