
 

 

Philips
Komponentný DVD 
mikrosystém

• 100 W
• subwoofer

MCD183
Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou a filmami
Komponentný DVD mikrosystém Philips zaručene naplní celú miestnosť fantastickým zvukom ako v 

kine. Vďaka systému reproduktorov s celkovým výstupným výkonom 100 W RMS ucítite na vlastnej 

koži každý zvuk. Zároveň je vybavené rozhraním USB Direct umožňujúcim zobrazovanie fotografií a 

prehrávanie hudby.

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
• Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkovo 100 W RMS

Začnite deň po svojom
• Funkcie časovača vypnutia a zapnutia
• Digitálne ladenie s 20 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie



 Digitálne ovládanie zvuku
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

USB Direct
Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému 
a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu 
hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-
CD
Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s 
väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné 
na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je 
možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD 
znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu 
SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. 
Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým 
oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou 
formátu DivX® si môžete vychutnávať videá 
komprimované kodekom DivX®. Formát 
DivX je založený na technológii kompresie 
videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie 
veľkých súborov, ako sú filmy, filmové 
upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako 
disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.
MCD183/12

Hlavné prvky
Komponentný DVD mikrosystém
100 W subwoofer



Dátum vydania  
2013-05-10

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Zvuk
• Výstupný výkon: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W 

RMS/1800 W PMPO
• Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania 

zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, zvuk Dolby 
Digital

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
• Typy basového reproduktora: pasívny

Prehrávanie videa
• regionálny kód DVD: 2
• Prehrávané médiá: DVD+RW, DVD-Video, 

obrázkové CD, video CD/SVCD, Divx, DVD, DivX 
Ultra

• Režimy prehrávania disku: uhol, PBC, pomalý 
pohyb, Zoom, displej OSD, pokračovanie v 
prehrávaní od zastavenia, rodičovská kontrola, A-B 
opakovane

• Zdokonalenia videa: Funkcia Progressive Scan

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: opakovať/náhodne/

program
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, režim náhodného prehrávania, 
zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: 2 x RCA (zvuk), komponentný 

video výstup, kompozitný video výstup (CVBS), 
Výstup SCART, Výstup S-video

• Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, rádiobudík
• Počet diskov: 1
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: zásobník
• Typ displeja: LCD displej

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), 

Kábel MP3 Link, sieťový kábel
• Diaľkové ovládanie: 38-tlačidlové s lítiovou 

batériou
• Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia, Manuál 

používateľa
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 8,5 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

135 x 150 mm
• Výška hlavného reproduktora: 255 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 270 mm
• Hĺbka balenia: 350 mm
• Výška hlavnej jednotky: 125 mm
• Výška balenia: 314 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
• Šírka balenia: 545 mm
• Hĺbka subwoofera: 250 mm
• Výška subwoofera: 255 mm
• Šírka subwoofera: 160 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 220 - 240 V
•
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