
 

 

Philips
Sistem musik Micro DVD

MCD2010
Bersantai dengan musik dan film yang luar biasa
Terobsesi dengan suara
Dapatkan yang terbaik dengan DVD Micro system Philips ini - dari DVD, film DivX, dan MP3-CD. USB 

Direct dan MP3 Link membuat Anda tersambung dengan pemutar musik portabel, dan speaker Bass 

Reflex memberikan suara bas yang luar biasa dengan kekuatan yang hebat dan kedalaman tak 

tertandingi.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar
• Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
• Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
• Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal
• Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam
• Daya output total RMS 20W

Nikmati musik dan film dari berbagai sumber
• Putar DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW
• USB Direct untuk pemutaran musik dan foto
• MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Mudah digunakan
• Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
• Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra



 Sistem Speaker Bass Reflex

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan 
pengalaman suara bass yang dalam dari sistem 
kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini 
berbeda dengan sistem kotak pengeras suara 
konvensional dengan pipa bass yang sejajar 
secara akustik ke woofer untuk 
mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah 
dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol 
yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini 
bekerja dengan meresonansi massa udara ke 
dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer 
konvensional. Menggabungkan respons ke 
woofer, sistem ini memperpanjang suara 
frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi 
baru bass yang dalam.

Dolby Digital
Dolby Digital membuat Anda dapat merasakan 
kualitas luar biasa audio suara surround dengan 
isyarat spasial yang nyata. Anda akan 
mendapatkan kualitas audio Dolby Digital 
terbaik untuk apa pun yang Anda tonton - disc 
DVD atau Blu-ray, konten TV atau yang 
diunduh. Terbaiknya adalah Anda dapat yakin 
jika Anda akan mendengarkan audio seperti 
sebagaimana seharusnya, karena Dolby Digital 
juga digunakan untuk membuat lagu untuk film 
dan permainan. Dolby Digital memberikan 
suara surround terbaik di bioskop dan rumah 
Anda.

Kontrol Suara Digital

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan 
prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik 
yang dapat Anda gunakan untuk 
mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk 
gaya musik yang berbeda. Setiap mode 
menggunakan teknologi ekualiser grafis yang 
secara otomatis mengatur keseimbangan suara 
dan meningkatkan frekuensi suara yang paling 
penting dari gaya musik yang dipilih. Pada 
akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan 
Anda untuk menikmati musik dengan 
pengaturan tepat keseimbangan suara untuk 
menyamai jenis musik yang sedang diputar.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost memaksimalkan 
pengalaman mendengarkan musik dengan 
menekankan pada konten bass musik di 
sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari 
rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada 
tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya 
akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. 

Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost 
dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, 
sehingga Anda dapat menikmati suara yang 
konsisten setiap kali Anda menurunkan 
volume.

USB Direct

Cukup colok perangkat USB Anda pada sistem 
dan bagikan musik digital dan foto yang Anda 
simpan dengan keluarga dan teman.

MP3 Link

Konektivitas MP3 link memungkinkan 
pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar 
media portabel. Selain keuntungan menikmati 
musik favorit dengan kualitas suara dahsyat 
dengan sistem audio, MP3 link juga sangat 
mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar 
MP3 portabel ke sistem audio.
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Suara
• Daya output: 2 x 10 W RMS
• Penyempurnaan suara: kontrol suara digital, 

Dynamic Bass Boost
• Sistem Suara: Dolby Digital

Pengeras suara
• Driver speaker: 4" woofer
• Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

Pemutaran audio
• Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, 

pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/
mengacak/memprogram

• Pemutaran media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Flash 
drive USB, WMA-CD

• Mode pemutaran USB Direct: percepat mundur/
percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, 
ulang, acak, berhenti

• Lain-lain: Dukungan ID3-tag

Pemutaran Video
• Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Gerak 

Lambat, Pembesaran, Kontrol orang tua, Menu 
Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, 
Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Jeda, Ulang, 
Pencarian maju/mundur, Loncat, Pemutaran 
Standar

• Pemutaran Media: Video CD/SVCD, DVD, DVD-
Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, 
Flash drive USB

• Kode Wilayah DVD: 3

Pemutaran Foto Digital
• Format Kompresi Gambar: JPEG
• Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide 

dengan pemutaran MP3, Pembesaran
• Pemutaran Media: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Flash drive USB

Tuner/Penerima/Transmisi
• Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
• Stasiun prasetel: 20

• Antena: Antena FM (75 ohm)
• Penyempurnaan tuner: penyelarasan digital 

otomatis, pemindaian otomatis, Pengaturan mudah 
(colok & putar)

Konektivitas
• Headphone: 3,5 mm
• MP3 Link: line in stereo 3,5mm
• Koneksi Bagian Belakang: Output video komposit 

(CVBS), Keluaran koaksial digital, AUX in, Line out, 
Antena FM, Speaker kiri dan kanan, Output Video 
Komponen

• USB: host USB

Nyaman
• Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB
• Jam: Pada layar utama, timer tidur
• Jenis layar: Layar LCD
• Tipe pemuat: baki
• Bahasa pada Layar: Indonesia, Cina Tradisional

Aksesori
• Aksesori diberikan: Kabel video komposit (Y), 

Kabel Daya AC, Antena FM, Panduan Penggunaan 
Cepat

• Remote control: Remote 34-kunci
• Petunjuk Pengguna: Inggris, Mandarin Tradisional

Dimensi
• Lebar unit utama: 200 milimeter
• Tinggi unit utama: 118 milimeter
• Kedalaman unit utama: 210 milimeter
• Ukuran speaker utama (L x D): 

160 x 144 milimeter
• Tinggi speaker utama: 224 milimeter
• Lebar kemasan: 576 milimeter
• Tinggi kemasan: 274 milimeter
• Kedalaman kemasan: 190 milimeter
• Berat kotor: 3,8 kg
• Berat bersih: 3,24 kg

Daya
• Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz
•
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