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MCD149
Alle rom kan gjøres 

om til kinosal
Du vet hva som er det nyeste og stiligste på markedet, og nå kan du skaffe deg et 2-i-1-mikroanlegg 
med avspilling av DVD, WMA-CD og MP3-CD! Len deg tilbake mens du ser på favorittfilmene 
dine og lytter til favorittmusikken din. Hjemmeunderholdning kommer aldri til å bli det samme!

Kos deg med filmene, bildene og musikken du liker best
• Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Dolby Digital for optimal filmopplevelse
• Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

En rikere lydopplevelse
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Aux-inngang for å forbedre TV-lyden
• 200 W RMS total utgangseffekt (2.1-system)

Start dagen på din måte
• Vekkeklokke og Sleep Timer
• Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
 



 Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme musikken også når 
du senker volumet.

Progressive Scan
Progressive Scan fordobler den vertikale 
oppløsningen i bildet og gir et merkbart 
skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med 
oddetallslinjene på skjermen først og deretter 
bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. 
Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med 
maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter 
oppfatter øyet et skarpere bilde uten 
linjestruktur.
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• Forhåndsinnstillinger: 40
Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 50 W + 100 W RMS
• Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, 

dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: Dolby Digital

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 4" woofer
• Basshøyttalertype: Passiv

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DVD+RW, DVD-Video, Bilde-

CD, Video-CD/-SVCD, DivX, DVD
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 

PBC, Sakte film, Zoom, OSD, Foreldrekontroll, 
Fortsett avspilling fra stopp

• DVD-region: 2
• Videoforbedring: Progressive Scan

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
• Lastetype: topp
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle, 
Stopp

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital tuning

Tilkoblingsmuligheter
• Videoutgang – analog: Komponent YPbPr (cinch), 

Kompositt CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), 
SCART

• Aux-inngang: 1x (V/H)/RCA
• Andre tilkoblinger: Digital koaksial lydutgang, FM-

antenne, Linjeutgang
• USB: USB-vert

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: Hvit FTD
• OSD-språk: Spansk, Fransk, Engelsk, Tysk, 

Italiensk, Portugisisk
• Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), FM-

antenne
• Fjernkontroll: 38-tasters med Litium-batteri
• Ledninger: D-sub

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 218 x 90 x 221,5 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

125 x 250 x 232 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 13 kg
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

199 x 311 x 390 mm
•
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