
 

 

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MCM138D
Reproduz e carrega o iPod

Coloque o seu leitor iPod na base. Ouça música com um controlo simples. Som óptimo 
e design elegante. Sente-se, relaxe e desfrute da sua música durante todo o dia, da forma 
que quiser.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Potência de saída total de 2 X 2 W RMS

Acorde com música de CD ou rádio
• Despertar e Temporizador
• Sintonização estéreo com leitura digital

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Design compacto
• Reproduza e carregue o iPod
• Um telecomando para o sistema e para o iPod



 Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
A tecnologia de compressão de áudio permite 
reduzir o tamanho de ficheiros de música 
digital grandes até 10 vezes, sem degradar 
radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou 
WMA são dois dos formatos de compressão 
que lhe permitem desfrutar de um mundo de 
música digital no seu leitor Philips. Transfira 
canções MP3 ou WMA de sites de música 
autorizados através da Internet ou crie a sua 
música, extraindo os seus CDs de áudio para 
ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para 
o seu leitor.

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.

Reproduza e carregue o iPod
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o 
seu iPod directamente ao Sistema de base para 
entretenimento, para que possa ouvir a sua 
música favorita com som soberbo. Além disso, 
também carrega o seu iPod enquanto 
reproduz, pelo que pode gozar da sua música 
sem ter de se preocupar com a duração da 
bateria do iPod. Utilize o telecomando para 
navegar, seleccionar e reproduzir a música 
guardada no seu iPod. O Sistema de base para 
entretenimento carrega automaticamente o 
seu iPod enquanto se encontrar na base.

Sistema de telecomando e iPod
Um telecomando para o sistema e para o iPod
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Som
• Potência de saída: 2 x 2 Watts RMS
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost, 

Controlo de Som Digital
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 3,5 pol., Sistema 

de Altifalantes de Graves

Reprodução Áudio
• Tipo de Carregamento: Topo
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, 
Avanço e retrocesso rápido

• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD, CD WMA

• Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas 
Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Ligação ao suporte, Antena MW

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Alarme HDD, 

Despertador com Rádio, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: LCD
• Cor da retroiluminação: Branca

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

com visor a cores, iPod de 5ª geração

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Antena de "loop" MW
• Comando à distância: 20 teclas com bateria
• Manual do Utilizador: 16 idiomas
• Suporte: Suporte e adaptadores para iPod

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

150 x 153 x 244 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

150 x 153 x 204 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

302 x 531 x 202 mm
• Peso incl. Embalagem: 5,01 kg

Potência
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
•
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