Philips
Micro Theatre

MCD289

Superstrak theatre voor aan de muur
met draadloze subwoofer
Verhoog de afspeelkwaliteit van film en muziek met de MCD289 en ontdek het voordeel van
eenvoudige en probleemloze installatie via een draadloze digitale subwoofer. Het apparaat is geschikt
voor DVD, DivX, USB en andere media. Kan op tafelstandaard worden geplaatst of aan de muur
worden bevestigd.
Verrijk uw filmervaring
• DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's
afspelen
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
Verrijk uw luisterervaring
• Digitale draadloze subwoofer voor krachtige bas
• Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
• Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal 100 W RMS
Ontwerp dat past in uw interieur
• Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage
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Kenmerken
Dolby Digital
Omdat de wereldleider in meerkanaals
geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt
van de manier waarop het menselijke oor
natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van
een uitstekende geluidskwaliteit met
levensechte spatial cues.
Directe weergave vanaf USB
Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het
systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek
en foto's met familie en vrienden.
Digital Sound Control
Digital Sound Control biedt de keuze uit de
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U

kiest gewoon het optimale frequentiebereik
voor uw muziek. De grafische equalizer past de
balans altijd aan en hanteert de optimale
frequenties voor de muziekstijl die u hebt
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u
optimaal van uw muziek, doordat de
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek
die u op dat moment afspeelt.
Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van
uw muziek genieten. Breng met één druk op de
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of
het volume hoog of laag staat! De laagste
basfrequenties gaan bij een laag volume
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan

Dynamic Bass Boost worden aangezet om het
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het
volume lager zet.
12-bits/108-MHz videoverwerking
12-bits Video DAC is een superieure digitaalnaar-analoog converter die elk detail van de
authentieke beeldkwaliteit behoudt. De
converter geeft subtiele schaduwen en
vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het
beeld levendiger en natuurlijker wordt. De
beperkingen van de traditionele 10-bits DAC
worden met name duidelijk wanneer grote
schermen en projectors worden gebruikt.

MCD289/12

Micro Theatre

Specificaties
Geluid

• Uitgangsvermogen: 2 x 20 W RMS + 60 W
• Uitgangsvermogen (RMS): Totaal 100 W RMS
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi,
Dynamic Bass Boost, Volume, Klasse 'D' digitale
versterker
• Geluidssysteem: Dolby Digital

Programmatype, Radiotekst
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

Luidsprekers

• Hoofdluidspreker: Bass Reflexluidsprekersysteem, 3 inch woofer
• Subwoofertype: Actief

• Aux-ingang: 3,5 mm
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: FM-antenne, Digitale,
coaxiale audio-uitgang, AV-uitgang
• Video-uitgang - analoog: S-Video (op Hosiden),
Component Y Pb Pr (cinch)
• USB: USB-poort

Videoweergave

Gemak

• Media afspelen: DivX, DVD-video, Video-CD/
SVCD, Foto-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Zoom,
Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel
achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD,
Slowmotion, Afspelen hervatten vanaf "stop"
• DVD-regio.: 2
• Ladertype: Sleuf

Stilstaande beelden weergeven

• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3weergave
• Media afspelen: Foto-CD, CD-R/RW, DVD+R/
+RW

Audioweergave

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/
programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers,
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige
nummer zoeken
• Ondersteuning van ID3-tag
• Ladertype: Sleuf
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen,
Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Zendernaam, RDS-klokinstelling,

• Alarmfuncties: CD-alarm, Sleeptimer, Radio-alarm,
USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: VFD-scherm
• OSD-talen: Engels, Portugees, Spaans, Nederlands,
Frans, Duits, Italiaans, Zweeds, Turks
• Indicaties: DIM-modus
• Wandmontage/plafondprojectie mogelijk:
Wandmontage mogelijk
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Audio-/
videokabel, Scart-adapter, Wereldwijde
garantiekaart
• Afstandsbediening: Met 47 toetsen en 2 AAAbatterijen
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen
• Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans,
Spaans, Italiaans

Afmetingen

• Afmetingen van set (B x H x D):
200 x 250 x 110 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
140 x 220 x 33 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
480 x 368 x 224 mm
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D):
170 x 197 x 302 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 8 kg

Vermogen

• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
•
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