
 

Philips
DVD микросистема за 
домашно кино

MCD289
Много елегантен и гъвкаво домашно кино за монтиране на 
стена

с безжичен събуфър
Подобрете възпроизвеждането на филми и музика с MCD289 и се възползвайте от лесното 
и просто инсталиране през цифров безжичен събуфър. Възпроизвежда от DVD, DivX, USB 
и други източници. Доставя се с възможности за настолен или стенен монтаж

Обогатете своето кино изживяване
• Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със 
снимки

• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения

Обогатете своето звуково изживяване
• Цифров безжичен активен събуфър за мощни баси
• Гледайте снимки и слушайте музика направо от USB устройствата
• Цифров усилвател клас D за качествен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Допълнително повдигане на басите и високите
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща мощност 100W RMS
 



 Dolby Digital
Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.

USB Direct
Просто включете USB устройството си в 
системата и споделете съхранените си 
цифрова музика и снимки с приятелите и 
семейството.

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.

12-битов/108MHz видео ЦАП
12-битовият видео ЦАП е превъзходен 
цифрово-аналогов преобразувател, който 
запазва всеки детайл от автентичното 
качество на изображението. Той показва 
едва уловимите сенки и плавната градация 
на цветовете, присъщи на естествената 
картина. Ограниченията на обичайния 10-
битов ЦАП стават особено забележими, 
когато използвате големи екрани и 
проектори.
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• Обхвати на тунера: FM стерео •
Звук
• Изходна мощност: 2x20 W + 60 W
• Изходна мощност (RMS): Обща мощност 100W 

RMS
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук 4 режима, Цифрово усилване на басите, 
Баланс на ниските честоти, Цифров усилвател 
клас "D"

• Звукова система: Dolby Digital

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

• Тип на събуфъра: Активен

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: Divx, DVD-
видео, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Увеличение, Родителски 
контрол, Дисково меню, Бързо пренавиване 
назад, Бързо пренавиване напред, екранно 
меню, Забавен каданс, Подновяване на 
възпроизвеждането след стоп

• DVD регион: 2
• Тип устройство за зареждане: Слот

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

• Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-
R/RW, DVD+R/+RW

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/всички/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, 20 
програмируеми песни, Бързо напред/назад, 
Търсене на следваща/предишна песен

• Поддръжка на ID3 тагове
• Тип устройство за зареждане: Слот
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторение, Разбъркано, Стоп

Тунер/приемане/предаване

• Автоматична цифрова настройка
• RDS: Име на станцията, Настройка на RDS 
часовника, Тип на програмата, Радиотекст

• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм
• Слушалка: 3,5 мм
• Други връзки: FM антена, Коаксиален цифров 
аудио изход, AV изход

• Видеоизход - аналогов: S-Video (на Hosiden), 
Компонентен Y Pb Pr (чинч)

• USB: USB хост

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

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Езици на екранното меню: Английски, 
Португалски, Испански, Холандски, Френски, 
Немски, Италиански, Шведски, Турски

• Индикации: DIM режим
• За монтиране на стена/таван: За монтиране на 
стена

• Икономичен режим на готовност: 1 ват

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: FM антена, Аудио/
видео кабел, Адаптер SCART, Листовка с 
гаранция за цял свят

• Дистанционно управление: 47-бутонно с 2 
батерии тип AAA

• Ръководство за потребителя: 16 езика
• Ръководство за бърз старт: Английски, немски, 
фламандски, френски, испански, италиански

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

200 x 250 x 110 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 140 x 220 x 33 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

480 x 368 x 224 мм
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

170 x 197 x 302 мм
• Тегло вкл. опаковката: 8 кг

Мощност
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
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