
 

 

Philips
Miniaturní kino

MCD289
Mimořádně tenké kino pro připevnění na stěnu
s bezdrátovým subwooferem
Obohaťte přehrávání filmů a hudby pomocí přístroje MCD289 a vychutnejte si snadnou instalaci bez 

rušení díky digitálnímu bezdrátovému subwooferu. Přístroj umožňuje přehrávání disků DVD, záznamů 

ve formátu DivX, přehrávání ze zařízení připojených prostřednictvím rozhraní USB a dalších médií. 

Dodává se se stojanem na nábytek, montáž na stěnu je možná po zakoupení montážní sady.

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• 12 bit/108 MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Aktivní digitální bezdrátový subwoofer pro výkonné basy
• Zobrazení fotografií a poslech hudby přímo ze zařízení USB
• Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Vylepšení zdůraznění basů a výšek
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový zvukový výkon 100 W RMS

Design, který se hodí do vašeho interiéru
• Stylové tenké provedení s možností postavit na stolek nebo namontovat na zeď



 Dolby Digital
Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 
lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

Připojení USB Direct přehrává 
fotografie/hudbu
Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a 
sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a 
fotografie s rodinou a přáteli.

Digital Sound Control
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 

můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 

stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

12 bit/108 MHz video DA převodník
12bitové video DAC je skvělý digitálně/
analogový převodník, který zachovává každý 
detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a 
hladké přechody barev a pulzující a přirozenější 
obraz. Omezení obvyklého 10bitového video 
DA převodníku je patrnější při použití velkých 
obrazovek a projektorů.
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Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 20 W RMS+ 60 W
• Výstupní výkon (RMS): Celkový zvukový výkon 

100 W RMS
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů, Digitální 
zesilovač třídy "D"

• Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex, 3" basový reproduktor
• Typ subwooferu: Aktivní

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, Video 

CD/SVCD, Obrazové disky CD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 
PBC, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc 
Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, 
OSD, Zpomalený chod, Obnovit přehrávání od 
místa zastavení

• Region DVD.: 2
• Typ zavádění: Slot

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

formátu MP3
• Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, CD-R/

RW, DVD+R/+RW

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/

vše/program, Náhodné přehrávání, 
Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun 
vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí

• Podpora ID3 tagů: Ano
• Typ zavádění: Slot
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce 
stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo

• Automatické digitální ladění: Ano
• Systém RDS: Název stanice, Nastavení hodin RDS, 

Typ programu, Radio Text
• Předvolby stanic: 20
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení
• Vstup Aux: 3,5 mm
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Anténa VKV, Dig. koax. audio 

výstup, AV výstup
• Výstup video - analogový: S-Video (Hosiden), 

Komponentní video Y Pb Pr (cinch)
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, 
Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB

• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej VFD
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 

Portugalština, Španělština, Holandština, 
Francouzština, Němčina, Italština, Švédština, 
Turečtina

• Indikátory: Režim DIM
• Možnost montáže na stěnu nebo na strop: 

Možnost montáže na stěnu
• úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: anténa VKV, Audio / video 

kabel, Adaptér Scart, Mezinárodní záruční list
• Dálkový ovladač: 47 tlačítek a 2x baterie AAA
• Uživatelský manuál: 16 jazyků
• Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, 

němčina, holandština, francouzština, španělština, 
italština

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 200 x 250 x 110 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

140 x 220 x 33 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 480 x 368 x 224 mm
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

170 x 197 x 302 mm
• Hmotnost včetně balení: 8 kg

Spotřeba
• Napájení: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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