
 

 

Philips
DVD-microsysteem met 
componentontwerp

100W
subwoofer

MCD183
Bezeten van muziek

Ontspannen met geweldige muziek en films
Met het Philips DVD-microsysteem met componentontwerp bent u verzekerd van een niet van de 

bioscoop te onderscheiden topgeluid in de hele kamer. Geen geluidseffect is te sterk of te subtiel voor 

het luidsprekersysteem met een vermogen van 100 W RMS. Met USB Direct voor foto's en muziek.

Verrijk uw filmervaring
• DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Verrijk uw luisterervaring
• Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal 100 W RMS

Begin de dag op uw manier
• Wekker- en sleeptimerfuncties
• Digitaal afstemmen met 20 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak



 Digital Sound Control
Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 

basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Directe aansluiting op USB
Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het 
systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek 
en foto's met familie en vrienden.

DVD's, DivX-bestanden en MP3/WMA-
CD's afspelen
De Philips-speler is compatibel met de meeste 
gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, 

(S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-
CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. 
SVCD staat voor "Super VideoCD". De 
kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die 
van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is 
vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt 
u met DivX®-ondersteuning video's met 
DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-
videocompressietechnologie waarmee grote 
bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's 
kunnen worden opgeslagen op media zoals 
CD-R/RW's en opneembare DVD's.
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W 

RMS / 1800 W PMPO
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, 

Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
• Subwoofertypen: Passief

Videoweergave
• DVD-regiocode: 2
• Media afspelen: DVD+RW, DVD-video, Foto-CD, 

Video-CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
• Discafspeelmodi: Hoek, PBC, Slowmotion, 

Zoomen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop", 
Beveiligingsniveaus voor kinderen, A-B herhalen

• Videoverbetering: Progressive Scan

Audioweergave
• Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Component 

video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), 

SCART uit, S-Video-uitgang
• Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• USB: USB-poort

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
• Aantal schijfjes: 1
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Ladertype: Lade
• Schermtype: LCD-display

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y), 

MP3 LINK-kabel, Netsnoer
• Afstandsbediening: 38 toetsen, lithiumbatterij
• Overig: FM-antenne, Snelstartgids, 

Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Brutogewicht: 8,5 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

135 x 150 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 255 mm
• Diepte hoofdunit: 270 mm
• Diepte van de verpakking: 350 mm
• Hoogte hoofdunit: 125 mm
• Hoogte van de verpakking: 314 mm
• Breedte hoofdunit: 200 mm
• Breedte van de verpakking: 545 mm
• Diepte van de subwoofer: 250 mm
• Hoogte van de subwoofer: 255 mm
• Breedte van de subwoofer: 160 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
•
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