
 

 

Philips
DVD микросистема за 
домашно кино

HDMI 1080p

MCD388
Оживете истинското кино преживяване
с тонколона Dolby Virtual
Изпитайте аудио и видео както никога досега с Philips Micro Theater MCD388, който се 
монтира на стената. Възпроизвеждайте от различни източници. Мултимедийният 
интерфейс за пълна висока детайлност (HDMI) дава образ с по-добра рязкост.

Обогатете своето звуково изживяване
• Цифров безжичен активен събуфър за мощни баси
• Слотове за USB Direct и SDHC карта за възпроизвеждане на музика и видео
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• 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

Обогатете своето кино изживяване
• Тонколона Dolby Virtual за звучене като в киносалон
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
• Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Стилен и елегантен дизайн с опции за стойка за маса или стенен монтаж



 Цифров безжичен събуфър
Цифровият безжичен събуфър е 
оптимизиран за възпроизвеждане на басови 
честоти. Резултатът е мощно 
възпроизвеждане на дълбоки баси с 
минимални изкривявания.

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.

Повдигане на басите и високите
В звуковия спектър, високите и ниските 
честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо 
- особено при ниска сила на звука. Чрез 
активиране на функцията "Loudness" басите 
и високите ще бъдат усилени, така че да 
можете да вкусите едно по-балансирано 
общо звуково възприятие.

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.

Тонколона Dolby Virtual
Тонколоната Dolby Virtual е 
усъвършенствана технология за виртуално 
пресъздаване на аудио, която пресъздава 
плътни и всеобхващащи обемни звуци от 
система с две тонколони. Силно 
усъвършенстваните пространствени 
алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите 
характеристики, които възникват в идеална 
среда с 5.1-канално възпроизвеждане. 
Възпроизвеждането на DVD е подобрено 
чрез разширяване на 2-каналната среда. 
В съчетание с Dolby Pro Logic II обработка 
всеки висококачествен стерео източник се 
превръща във вярно възпроизвеждан, 
многоканален обемен звук. Не е 
необходимо да купувате допълнителни 
тонколони, кабели или стойки за 
високоговорители, за да оцените 
изпълващия помещението звук.

HDMI 1080p
HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 

способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
резки изображения. На всичко отгоре, 
HDMI представлява пряка цифрова връзка, 
която може да пренася некомпресирано 
HD видео и цифрово многоканално аудио, 
без да се преобразуват до аналогови 
сигнали, с което се гарантират безупречна 
картина и качествен звук, с пълно отсъствие 
на шум.

Слотове за USB Direct и SDHC карта
Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате повече музика, видеоклипове и 
снимки чрез вградените слотове за USB 
Direct и SDHC карта.

MP3 Link за преносима музика
MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.
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Звук
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук в 4 режима, Цифрово усилване на басите, 
усилване, цифров усилвател клас "D", Dolby 
Digital, тонколона Dolby Virtual

• Изходна мощност: обща мощност 100 W RMS, 
2 x 20 W RMS + 60 W

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Високоговорители: 3" високоговорител за 
ниски честоти

• Тип на събуфъра: активен
• Тип високоговорители: басрефлексна система 
високоговорители

Възпроизвеждане на видео
• DVD регионален код: 2
• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-
видео, video CD/SVCD, CD със снимки, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, ъгъл, PBC, Мащабиране, 
родителски контрол, дисково меню, бързо 
назад, бързо напред, OSD, забавен каданс, 
подновяване на възпроизвеждането след стоп

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), пресемплиране на видео, 
подобряване на видео

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

RW, MP3-CD, WMA-CD, Карта SD/MMC, USB 
флаш устройство

• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Други: Поддръжка на ID3 тагове
• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• RDS: име на станцията, настройка на RDS 
часовника, тип на програмата

• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване
• Изход за аудио/видео: изход за компонентно 

видео, изход за композитно видео (CVBS), 
коаксиален цифров аудио изход, Изход HDMI, 
Слушалки (3,5 мм), Изход S-Video

• Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, радиоаларма, USB аларма
• Часовник: на основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Тип устройство за зареждане: моторизирано, 
слот

• Подобрения на дисплея: DIM режим
• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Езици на екранното меню: холандски, 
английски, френски, немски, италиански, 
португалски, испански, шведски, турски

• За монтиране на стена/таван: за монтиране на 
стена

Аксесоари
• Кабели/свързване: кабел за композитно видео 

(Y), кабел MP3 Link, захранващ кабел, адаптер 
SCART

• Дистанционно управление: 40-бутонно с 
литиева батерия

• Ръководство за потребителя: многоезично
• Други: FM антена, Ръководство за бързо 
инсталиране

• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 8 кг
• Дълбочина на опаковката: 250 мм
• Дълбочина на основния блок: 120 мм
• Височина на опаковката: 350 мм
• Височина на основния блок: 235 мм
• Ширина на опаковката: 565 мм
• Ширина на основния блок: 525 мм
• Дълбочина на събуфъра: 300 мм
• Височина на събуфъра: 195 мм
• Ширина на събуфъра: 170 мм

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

Зелено
• Икономичен режим на готовност: 1 W

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, CD със снимки
• Формат за компресиране на картини: JPEG
•
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