
 

Philips
DVD-mikrokinosystem

MCD708
Fantastisk film- og 

lydopplevelse
Et komponentsystem med høy kvalitet og stilig og flott design. Med DVD-avspilling kan 
du nå gi sansene perfekt lyd.

Gjør filmopplevelsen bedre
• Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
• 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe, naturlige bilder
• Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
• Dolby Digital for optimal filmopplevelse

En rikere lydopplevelse
• Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
• Neodymbånddiskanthøyttaler med imponerende lydgjengivelse
• Høyttalerkabinett i ekte rosentre for perfekt lydkvalitet
• Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
• Volum for bass- og diskantforbedring
• 2x50 W RMS og 2x100 W musikkeffekt

Design som passer interiøret
• Eksklusiv design og stativ
• Aluminiumskabinett
 



 12 bit / 108 MHz video-DAC
12-bit video-DAC er en fremragende digital-
til-analog-konverterer som bevarer alle 
detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den 
viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av 
farger, noe som resulterer i et mer levende og 
naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit 
DAC blir enda tydeligere ved bruk av store 
skjermer og projektorer.

Progressive Scan
Progressive Scan fordobler den vertikale 
oppløsningen i bildet og gir et merkbart 
skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med 
oddetallslinjene på skjermen først og deretter 
bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. 
Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med 
maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter 
oppfatter øyet et skarpere bilde uten 
linjestruktur.

Klasse D-forsterker
Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, 
konverterer det til et digitalt signal og 
forsterker deretter signalet digitalt. Signalet 
går deretter inn i et demoduleringsfilter som 
produserer den endelige lyden. Den 
forsterkede digitale lyden har alle fordelene 
ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I 
tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 
90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-
forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en 
kraftig forsterker som tar liten plass.

Diskanthøyttaler i mikrosystem
Diskanthøyttaleren med neodymbånd er en 
monopol diskanthøyttaler som gir dynamisk og 
ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes 
i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer 
ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome 
diskanthøyttalere er basert på et spoleprinsipp 
med bevegelse i én retning, mens den 
monopole diskanthøyttaleren med 
neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 
180-graders mønster. Dette øker bredden på 
lydspekteret i de høyere frekvensene 
betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en 
større del av rommet med ren, klar og naturlig 
lyd også fra kompakte lydanlegg.

Høyttalerkabinett i ekte rosentre
Høyttalerkabinettet er laget av ekte, naturlig 
rosentre. Fastheten og tettheten er ypperlig 
for perfekt kvalitetsgjengivelse av lyd. Deler av 
produksjonsprosessen gjøres for hånd for å 
sikre en best mulig kvalitet.

Gullbelagt høyttalerkontakt
Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer 
bedre overføring av lydsignaler sammenlignet 
med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. 
Den minimerer også tapet av elektriske 
signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe 
som resulterer i en lydgjengivelse så nær 
virkeligheten som mulig.

Eksklusiv design
DVD-mikrosystemet leveres med et firebens 
stativ. Det kan forebygge forvrengning av 
lydfrekvenser som kommer av vibrering, 
overoppheting og elektromagnetiske 
forstyrrelser generert fra forsterkeren og 
DVD-skuffen. Resultatet blir en stabil og 
enestående god lydgjengivelse.
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• Tunerbånd: FM Stereo, MW •
Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x100 W 

musikkeffekt
• Lydforbedringer: Klasse D digital forsterker, Digital 

lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking 
(DBB), Volum

• Lydsystem: Dolby Digital

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2-veis, Bassrefleks-

høyttalersystem, 5" woofer, Bånddiskanthøyttaler, 
Gullbelagte høyttalerkontakter, Avtagbare 
høyttalergriller, Ekte rosentrekabinett

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 

Bilde-CD, Video-CD/-SVCD
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 

PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, 
Dynamikkområde, komprimering

• DVD-region: 2
• Videoforbedring: Progressive Scan

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
• Lastetype: Motorisert, Skuff

Tuner/mottak/overføring

• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 40

Tilkoblingsmuligheter
• Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), 

S-video (på Hosiden), SCART
• Aux-inngang: 2 x (v/h) / RCA
• Andre tilkoblinger: Aktiv subwoofer linjeutgang, 

Digital koaksial lydutgang, Digital optisk utgang, 
FM-antenne, Linjeutgang, MW-antenne

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Sleep timer
• Klokke: På hovedskjerm
• OSD-språk: Engelsk, Fransk, Spansk, Tyrkisk, Tysk, 

Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, Italiensk
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Eco Power-ventemodus: 1 watt
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), 

Kontrollkabel, FM/MW-antenne
• Fjernkontroll: 49-tasters med 2 AAA-batterier

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 240 x 160 x 230 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

160 x 275 x 225 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 525 x 330 x 375 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 15 kg
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