
 

 

Philips
Sistema micro de música 
com DVD

DVD, HDMI ARC
CD, CD de MP3, USB, FM
Karaoke
máx. 100 W

MCD5110
Descontraia com música e filmes fantásticos
Obcecado pelo som
Aproveite ao máximo este sistema micro com DVD da Philips - desde DVD, a filmes em 
DivX e CD de MP3. Altifalantes potentes com tubos de graves e aumento de resolução 
HDMI 1080p de alta definição melhoram a sua experiência de entretenimento em casa.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Potência de saída total RMS de 100 W
• Altifalantes Bass Reflex proporcionam graves profundos e poderosos

Desfrute dos seus filmes e música favoritos
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
• HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
• Reproduza DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e CD de imagens
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Karaoke para horas de entretenimento em casa

Fácil de utilizar
• Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)



 HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento 
oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível 
desfrutar dos filmes em definição padrão no 
esplendor da Alta Definição - com mais 
detalhes e imagens mais realistas. O 
varrimento progressivo (representado pelo "p" 
em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos 
ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além 
disso, a HDMI estabelece uma ligação digital 
directa que pode transportar vídeo digital em 
Alta Definição descomprimido e áudio digital 
multicanais, sem conversões para analógico - 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

HDMI ARC
HDMI ARC para aceder a todo o som do seu 
televisor

USB Directo para reprodução fácil de 
música em MP3

Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode facilmente 
desfrutar da comodidade e diversão de aceder 
a mais música digital através da ranhuras USB 
Direct.

Karaoke para horas de entretenimento

Karaoke para horas de entretenimento em 
casa

Reproduza DVD,VCD,CD de 
MP3,CD(RW) e imagens

O leitor Philips é compatível com a maioria dos 
discos DVD e CD disponíveis no mercado. 
DVD, (S)VCD, CD de MP3, 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 uma maior resolução. CD(RW) é uma 
abreviatura para uma unidade de CD que pode 
aceitar o formato de CD regravável comum.

Altifalantes Bass Reflex
Uma câmara por trás do controlador dos 
altifalantes canaliza o ar para saídas afinadas 
acusticamente integradas nos mesmos, dando 
aos graves um som mais poderoso e realista.
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Destaques
Sistema micro de música com DVD
DVD, HDMI ARC CD, CD de MP3, USB, FM, Karaoke, máx. 100 W
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Som
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital
• Sistema de som: Dolby Digital
• Potência máxima de saída (RMS): 100 W

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: Woofer de 4,5"
• Altifalante Principal: 2 sentidos
• Tipos de altifalante: Tweeter em mylar

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de 

Imagens, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW

• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 
Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo 
parental, Menu do disco, Retrocesso Rápido, 
Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde 
a paragem

• Região de DVD.: 2
• Melhoramento de vídeo: Aumento da resolução de 

vídeo

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CD-

RW
• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/

programa, Avanço/Inversão Rápido, Procura de 
Faixas Seguinte/Anterior

• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 
rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Parar

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Slideshow com 

reprodução de MP3
• Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/

RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática

• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 
Automática

• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena FM
• RDS: Tipo de Programa, Nome da estação

Conectividade
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch 

amarelo)
• Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
• USB: Anfitrião USB
• Microfone: Entrada de microfone
• Ligações posteriores: Entrada AUX
• Saída do subwoofer: 1

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, 

Despertador com Rádio, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de vídeo composto (Y), 

Cabo de alimentação CA
• Manual do utilizador: Vários idiomas
• Telecomando

Dimensões
• Profundidade da unidade principal: 243 mm
• Altura da unidade principal: 120 mm
• Largura da unidade principal: 200 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

160 x 206 mm
• Altura do altifalante principal: 243 mm
• Profundidade da embalagem: 265 mm
• Altura da embalagem: 465 mm
• Largura da embalagem: 396 mm
• Peso líquido: 5,8 kg

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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Especificações
Sistema micro de música com DVD
DVD, HDMI ARC CD, CD de MP3, USB, FM, Karaoke, máx. 100 W
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