
 

 

Philips
Sistema micro com 
componente DVD

• 100 W
• subwoofer

MCD183
Obcecado pelo som

Descontraia com música e filmes fantásticos
Desfrute de som cinematográfico envolvente com o sistema micro com componente DVD da 
Philips. O sistema de altifalantes com potência de saída total de 100 W RMS permite-lhe sentir 
todos os efeitos sonoros. Inclui ainda USB Directo para reprodução de fotografias e música.

Enriqueça a sua experiência cinematográfica
• Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

Enriqueça a sua experiência sonora
• USB Directo para reprodução de música e fotografias
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Total 100 W RMS

Comece o dia à sua maneira
• Funções de despertar e temporizador
• Sintonização digital de 20 estações programadas para maior comodidade



 Controlo de Som Digital
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 
Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

USB Directo
Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e 
partilhar a sua música e fotografias digitais com 
a sua família e amigos.

Reproduz DVD, DivX e MP3/CD WMA
O leitor Philips é compatível com a maioria dos 
discos DVD e CD disponíveis no mercado. 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/CD WMA, 
CD(RW) e CD de Imagens - todos podem ser 
reproduzidos neste leitor. SVCD é a 
abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade 
do SVCD é muito melhor que a de um VCD, 
apresentando uma imagem muito mais nítida 
que um VCD porque possui maior resolução. 
O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos 
codificados DivX®. O formato de multimédia 
DivX® é uma tecnologia de compressão de 
vídeo baseada em MPEG4 que permite guardar 
ficheiros grandes, como filmes, apresentações 
e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW e 
discos graváveis DVD.
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Som
• Potência de saída: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W 

RMS / 1800 W PMPO
• Melhoramento do som: controlo de som digital, 4 

modos, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: Woofer de 3"
• Tipos de subwoofer: passivo

Reprodução de vídeo
• Código DVD da região: 2
• Suporte de reprodução: DVD+RW, DVD vídeo, 

CD de imagens, CD/SVCD de vídeo, DivX, DVD, 
DivX Ultra

• Modos de reprodução de discos: ângulo, PBC, 
câmara lenta, Zoom, OSD, retomar reprodução 
desde a paragem, controlo parental, Repetição A-B

• Melhoramento de vídeo: varrimento progressivo

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD, 

CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: repetição/

aleatório/programa
• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 

rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática

Conectividade
• Saída de áudio/vídeo: 2xRCA (áudio), saída de 

vídeo componente, saída de vídeo composto 
(CVBS), Saída SCART, Saída S-Video

• Entrada Aux: 2xRCA (áudio)
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
• USB: Anfitrião USB

Funcionalidades
• Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio
• Número de discos: 1
• Relógio: no ecrã principal, temporizador
• Tipo de carregador: gaveta
• Tipo de visor: Visor LCD

Acessórios
• Cabos/ligação: cabo de vídeo composto (Y), cabo 

MP3 Link, cabo de alimentação
• Telecomando: 38 teclas com bateria de lítio
• Outros: Antena FM, Manual de início rápido, 

Manual do utilizador
• Garantia: Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Peso bruto: 8,5 kg
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

135 x 150 mm
• Altura do altifalante principal: 255 mm
• Profundidade da unidade principal: 270 mm
• Profundidade da embalagem: 350 mm
• Altura da unidade principal: 125 mm
• Altura da embalagem: 314 mm
• Largura da unidade principal: 200 mm
• Largura da embalagem: 545 mm
• Profundidade do subwoofer: 250 mm
• Altura do subwoofer: 255 mm
• Largura do subwoofer: 160 mm

Alimentação
• Alimentação: 220 - 240 V
•
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