
 

 

Philips
Tyylikäs DVD-
mikrojärjestelmä

Langaton subwoofer
seinään kiinnitettävä

MCD388
Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni
Seinään kiinnitettävän Philips DVD-mikrojärjestelmän äänen- ja kuvantoisto ovat 
uskomaton kokemus. Toisto useista lähteistä. HDMI takaa terävämmän kuvan.

Tehosta äänentoistoa
• Digitaalinen langaton subwoofer takaa voimakkaan basson
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Basso- ja diskanttiäänien tehostus
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 100 W RMS
• USB Direct ja SDHC-korttipaikat musiikki- ja videotoistoa varten
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta elokuvaelämyksiäsi
• Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
• Dolby Virtual -kaiuttimet teatterimaiseen äänielämykseen
• HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia



 Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla 
olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, 
DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja 
CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. 
SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. 
SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti 
terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, 
paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen 
avulla voit nauttia DivX®-koodatusta 
videokuvasta. DivX-mediaformaatti on 
MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, 
jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja 
(kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) 
esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

Digitaalinen langaton subwoofer

Digitaalinen langaton aktiivibassokaiutin on 
optimoitu bassotaajuuksien tuottamiseen. Se 
tuottaa matalat bassoäänet tehokkaasti ja pitää 
äänen vääristymät mahdollisimman vähäisinä.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Loudness-bassotehostus
Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan 
hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti 
pienillä äänenvoimakkuuksilla. 
Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja 
diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen 
ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

100 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 100 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Seinään kiinnitettävä

Kompakti ja monipuolinen Philips-
äänentoistojärjestelmä on suunniteltu 
sulautumaan kotisi sisustukseen. 
Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, 
joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai 
kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä 
käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Dolby Virtual -kaiuttimet
Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta 
äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa 
täyteläistä surround-ääntä kahdella 
kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-
algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön 
äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen 
ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic 
II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-
äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi 
monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone 
täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.
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Ääni
• Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, 

Dynamic Bass Boost -bassotehostus, 
bassotehostus, class D -digitaalivahvistin, Dolby 
Digital, Dolby Virtual -kaiutin

• Lähtöteho: kokonaisteho 100 W RMS, 2 x 20 W 
RMS + 60 W

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
• Subwoofer:: aktiivinen
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Videotoisto
• DVD-aluekoodi: 2
• Toistomuodot: DivX, DVD-Video, video-CD/

SVCD, CD-kuvalevyt, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), kulma, 

PBC, Zoomaus, lapsilukko, levyvalikko, pikahaku 
taaksepäin, pikahaku eteenpäin, näyttö, 
hidastuskuva, toiston jatko keskeytyskohdasta

Kuva/näyttö
• Kuvanparannus: high def (720p, 1080i, 1080p), 

videokuvan ylinäytteistys, videokuvan parannus

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, SD/MMC-kortti, USB Flash -asema
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• RDS: aseman nimi, kellon RDS-asetus, ohjelman 

tyyppi
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät
• Ääni-/videolähtö: komponenttivideolähtö, 

komposiittivideolähtö (CVBS), digitaalinen äänen 
koaksiaalilähtö, HDMI-lähtö, Kuulokkeet (3,5 mm), 
S-Video-lähtö

• Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• USB-: USB Host -liitäntä

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Lataajan malli: moottoroitu, syöttöaukko; paikka
• Näyttöparannukset: DIM-tila
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

portugali, espanja, ruotsi, turkki
• Seinä- tai kattokiinnitys: seinäkiinnitys

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: komposiittijohto (Y), MP3 Link -

kaapeli, virtajohto, SCART-sovitin
• Kaukosäädin: 40-painikkeinen, litiumakku
• Käyttöopas: monikielinen
• Muuta: FM-antenni, Pikaopas
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 8 kg
• Pakkauksen syvyys: 250 mm
• Päälaitteen syvyys: 120 mm
• Pakkauksen korkeus: 350 mm
• Päälaitteen korkeus: 235 mm
• Pakkauksen leveys: 565 mm
• Päälaitteen leveys: 525 mm
• Subwooferin syvyys: 300 mm
• Subwooferin korkeus: 195 mm
• Subwooferin leveys: 170 mm

Virta
• Virtalähde: 50/60 Hz
• Virtalähde: 110 - 240 V

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W

Digitaalisten kuvien toisto
• Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-

kuvalevyt
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
•
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