
 

 

Philips
Tunt DVD-mikrosystem

Trådlös subwoofer
väggmonterbar

MCD388
Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem
Upplev ljud och video som aldrig förr med det väggmonterbara och tunna DVD-
mikrosystem från Philips. Uppspelning från flera källor. Med HDMI-anslutningen får du 
skarpare bilder.

Berika din ljudupplevelse
• Digital trådlös subwoofer för kraftfull bas
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Loudness för extra bas och diskant
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 100 W RMS
• USB Direct- och SDHC-kortplatser för uppspelning av musik och video
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Förhöj dina filmupplevelser
• Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
• Dolby Virtual Speaker för bioljud
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

Design som matchar din inredning
• Flexibel placering med alternativ för väggmontering



 Spela upp DVD, DivX® och MP3/WMA-
CD

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta 
DVD- och CD-skivorna som finns på 
marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/
WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla 
spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super 
VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket 
bättre än hos VCD, särskilt när det gäller 
bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med 
DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade 
videofilmer. DivX-medieformatet är en 
MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik 
som du kan använda till att spara stora filer, 
som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor 
som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-
skivor.

Digital trådlös subwoofer

Den här digitala trådlösa subwoofern är 
optimerad för basfrekvenser. Resultatet är en 
kraftfull djup bas med minimal distorsion.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

Loudness
I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser 
relativt sett svårare att höra för det mänskliga 
örat, särskilt vid låga volymer. Genom att 
aktivera loudnessfunktionen förstärks basen 
och diskanten så att du kan njuta av en mer 
balanserad ljudbild.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

100 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 
100 W RMS. RMS står för Root Mean Square 
(kvadratroten ur medelvärdet), som är ett 
vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

Väggmonterbar

Den perfekta kombinationen av tunn och 
mångsidig design – Philips ljudsystem är smart 
designad och smälter in i inredningen. 
Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så 
att systemet kan placeras säkert på en hylla 
eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har 
du fortfarande samma flexibilitet som om du 
använder det fristående stativet.

Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik 
för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt 
surroundljud från ett system med två 
högtalare. Mycket avancerade rumsliga 
algoritmer reproducerar ljudegenskaperna 
som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. 
DVD-uppspelningen förbättras genom att den 
2-kanaliga miljön expanderas. I kombination 
med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas 
högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, 
flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte 
köpa extra högtalare, sladdar eller 
högtalarstativ för att få ljud som fyller hela 
rummet.
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Ljud
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost), loudness, digital klass D-
Förstärkare, Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker

• Uteffekt: totalt 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalarelement: 3 tums woofer
• Subwoofertyper: aktiv
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Videouppspelning
• DVD-regionkod: 2
• Uppspelningsmedia: DivX, DVD-video, Video CD/

SVCD, Picture CD, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW
• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, vinkel, PBC, 

Zoom, föräldrakontroll, skivmeny, snabbt bakåt, 
snabbt framåt, OSD, ultrarapid, återuppta spelning 
från stopp

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

videouppsampling, förbättrad videoupplösning

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD, SD/MMC-kort, USB-
flashminne

• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/
föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

• Övrigt: ID3 Tag Support
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• RDS: stationsnamn, RDS-klocka, programtyp
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: komponentvideoutgång, 

kompositvideoutgång (CVBS), digital koaxial 
utgång för ljud, HDMI-utgång, Hörlur (3,5 mm), S-

videoutgång
• Aux-in: 2 x RCA (ljud)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• typ av laddare: motoriserad, kortplats
• Skärmförbättringar: DIM-läge
• Skärmtyp: VFD-display
• OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, 

Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, 
Spanska, Svenska, Turkiska

• Väggmontering/Takbildvisningsavstånd: 
väggmontering

Tillbehör
• Kablar/anslutning: kompositvideokabel (Y), MP3 

Link-kabel, nätkabel, SCART-adapter
• Fjärrkontroll: 40 knappar och litiumbatteri
• Bruksanvisning: flera språk
• Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 8 kg
• Pakethöjd: 250 mm
• Huvudenhet, djup: 120 mm
• Paketbredd: 350 mm
• Huvudenhet, höjd: 235 mm
• Paketbredd: 565 mm
• Huvudenhet, bredd: 525 mm
• Subwoofer, djup: 300 mm
• Subwoofer, höjd: 195 mm
• Subwoofer, bredd: 170 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 50/60 Hz
• Strömförsörjning: 110 - 240 V

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W

Digitalfotovisning
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, 

Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
•
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