
 

Philips
Микро Hi-Fi система

MCM138D
Възпроизвежда и зарежда 

вашия iPod
Поставяйте своя плейър iPod. Слушайте музика с едно просто копче. Страхотен 
звук и компактен дизайн. Седнете, отпуснете се и се наслаждавайте всеки ден на 
вашата музика - по вашия любим начин.

Обогатете своето звуково изживяване
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 2x2W RMS

Събуждане с мелодии от CD или радио
• Таймер за събуждане и заспиване
• Стерео тунер с цифрова индикация

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Компактен дизайн
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• Едно дистанционно управление и за двете системи и iPod
 



 Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW
Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и 
CD-RW

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава съдържанието на баси в 
музиката в целия диапазон на сила на звука - 
от слабо до силно - с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
може да се включи динамично усилване на 
басите за усилване на нивата на басите, така 
че да се наслаждавате на еднакъв звук дори 
когато сте намалили силата на звука.

Възпроизвеждане и зареждане на 
iPod

Възпроизвеждане и зареждане на iPod

Дистанционно управление и iPod
Едно дистанционно управление и за двете 
системи и iPod
MCM138D/05
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• Други връзки: Връзка с поставката, MW антена • Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
•

Звук
• Изходна мощност: 2x2 вата RMS
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите, Управление на цифров звук

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3,5" 
високоговорител за ниски честоти, Система 
басрефлексни високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, Бързо пренавиване напред и 
назад, Следваща и предишна мелодия, 
"Изпълнение" и "Пауза"

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-
RW, MP3-CD, WMA-CD

• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, HDD 
аларма, Таймер за заспиване

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: LCD
• Цвят на фоновото осветление: бял

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с 
цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Спирална MW 
антена

• Дистанционно управление: 20-бутонно с 
батерия

• Ръководство за потребителя: Английски
• Вилка: Поставка и адаптери за iPod

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

150 x 153 x 244 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 150 x 153 x 204 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

302 x 531 x 202 мм
• Тегло вкл. опаковката: 5,01 кг

Мощност
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