
 

Philips
DVD Micro Theater

MCD139B
Bucuraţi-vă de o experienţă cinematografică 
excepţională
Savuraţi filmele preferate cu Philips MCD139B. Cu tehnologia Progressive Scan pentru 
calitate optimizată a imaginii şi Dynamic Bass Boost pentru producerea unui sunet 
puternic, acum vă puteţi bucura de o experienţă cinematografică chiar la dvs. acasă!

Bucuraţi-vă de filmele, fotografiile și melodiile preferate
• Redă DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
• Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Total 100W RMS

Începeţi ziua cum doriţi
• Timer cu funcţie Sleep și Wake-Up
• Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort
 



 Scanare progresivă
Tehnologia Progressive Scan dublează 
rezoluţia verticală a imaginii, pentru o imagine 
mult mai clară. În loc să trimită mai întâi 
semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul 
cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în 
același timp. Este creată instantaneu o imagine 
completă, de rezoluţie maximă. La această 
viteză, ochiul uman percepe o imagine mai 
clară, fără a distinge structura liniilor.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.
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• Setări prestabilite staţie: 40
Sunet
• Putere de ieșire: 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W 

PMPO
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost
• Sistem audio: Dolby Digital

Boxe
• Difuzor principal: Woofer de 3", Woofer de 4"
• Tip subwoofer: Pasiv

Redare video
• Medii de redare: DVD+RW, DVD-Video, Picture 

CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
• Moduri redare disc: Unghi, PBC, Redare lentă, 

Zoom, OSD, Reluare redare de la oprire, 
Restricţionare acces minori, repetare A-B

• DVD Region: 2
• Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare audio
• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

• Tip încărcător: Tabel de pagini

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo
• Reglare automată digitală

Conectivitate
• Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr 

(RCA), CVBS Compozit (galben), S-Video 
(Hosiden), SCART

• Intrare AUX: 1 x (S/D) / RCA
• Alte conexiuni: Ieșire coaxială audio digitală, 

Antenă FM, Ieșire line-out, Conexiune DIN

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: FTD alb
• Limbi OSD: Spaniolă, Franceză, Engleză, Olandeză, 

Germană, Italiană

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

antenă FM
• Telecomandă: 38 de taste și baterie cu Litiu
• Cabluri: Din

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 218 x 90 x 221,5 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

125 x 250 x 232 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

550 x 314 x 330 mm
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

147 x 250 x 232 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg
•
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