
 

 

Philips
Mikrowieża z 
odtwarzaniem DVD

HDMI 1080i

MCD728
Surround Sound — wrażenia, które 

możesz zobaczyć i poczuć
Mikrowieża Philips MCD 728 z odtwarzaniem płyt DVD pochwyci Twoje zmysły, dzięki systemowi 

dźwięku Moving Speakers zastosowanemu w głośnikach Dolby Virtual. Zobacz i poczuj efekty dźwięku 

przestrzennego w systemie 5.1 płynące z głośników z ruchomymi elementami napędzanymi silniczkiem.

Dźwięk robiący wrażenie
• System Philips Moving Surround Sound gwarantuje wspaniałe wrażenia dźwiękowe
• Głośnik z napędzanymi silniczkiem elementami emitującymi dźwięk o dużej mocy
• Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
• Zestaw głośników 2.1 o całkowitej mocy wyjściowej 400 W RMS

Wzbogać swoje kinowe doznania
• Głośnik Dolby Virtual zapewnia wrażenia dźwiękowe kina domowego
• HDMI 1080i - powiększanie rozmiaru obrazu wys. rozdz.
• Odtwarzanie płyt DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
• Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
• Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Najwyższej klasy wzornictwo urządzeń i podstawy
• Błyszczące głośniki z czarnego drewna



 System Moving Surround Sound
System Moving Surround Sound, zastosowany 
w głośnikach Dolby Virtual, poszerza i 
wzbogaca wrażenia towarzyszące odtwarzaniu 
dźwięku i obrazu poprzez dodanie wymiaru 
„wizualnego”. Słuchający mogą teraz zagłębić 
się w otaczający dźwięk przestrzenny, który 
jest także widoczny dzięki imitacji jego ruchu. 
Zarówno górny głośnik, jak i okrągłe elementy 
emitujące dźwięk są sterowane za pomocą 
silniczka, co umożliwia im poruszanie się i tym 
samym imitowanie wrażenia dźwięku 
przestrzennego. Połączenie ruchomych 
głośników tworzy efekt „strumienia dźwięku” 
kierowanego w stronę słuchającego, który 
efektywnie poszerza scenę dźwiękową i 
przestrzeń pomieszczenia.

Wzmacniacz klasy „D”
Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał 
analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie 
wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez 
filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny 
kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza 
się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co 
poprawia jego ogólną jakość. Ponadto 
wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się 
efektywnością o 90% większą niż tradycyjne 

wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka 
efektywność przekłada się na niewielkie 
gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Głośnik Dolby Virtual
Dolby Virtual Speaker to wyrafinowana 
technologia wirtualizacji dźwięku, która 
emituje bogaty i głęboki dźwięk przestrzenny 
za pomocą zestawu dwóch głośników. Wysoce 
zaawansowane algorytmy przestrzenne 
wiernie oddają charakterystykę fal 
dźwiękowych, jaka występuje w idealnym 
środowisku dźwiękowym 5.1. Odtwarzanie 
płyt DVD wzbogacone jest o dźwięk 
dwukanałowy. W połączeniu z przetwarzaniem 
Dolby Pro Logic II dowolne źródło dźwięku 
stereo wysokiej jakości emituje realistyczny, 
wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Dzięki 
temu nie ma potrzeby kupowania 
dodatkowych głośników, przewodów czy 
stojaków głośnikowych, aby uzyskać dźwięk 
wypełniający całe pomieszczenie.

Przetwornik C/A wideo 12-bit./108 MHz
Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik 
cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy 
szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki 
niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest 

gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest 
żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia 
standardowego 10-bitowego przetwornika 
cyfrowo-analogowego stają się szczególnie 
widoczne podczas korzystania z dużych 
ekranów i projektorów.

Skanowanie progresywne
Progressive Scan podwaja rozdzielczość 
pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie 
ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran 
najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem 
z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. 
Pełny obraz powstaje w jednej chwili z 
maksymalną rozdzielczością. Przy takiej 
szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy 
obraz bez układu linii.

Dolby Digital
Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy 
standard cyfrowego dźwięku 
wielokanałowego, wykorzystuje anatomię 
ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania 
dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości 
dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające 
tony.
MCD728/12

Zalety
Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
HDMI 1080i  



Data wydania 2010-10-28

Wersja: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30866
EAN: 87 12581 34111 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

108 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i), Zwiększanie próbkowania wideo, 
Zwiększanie rozmiaru wideo

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3
• Odtwarzane nośniki: Picture CD

Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc całkowita 400 W RMS
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, 
Dynamiczne wzmocnienie basów, Głośność

• System dźwięku: Głośnik Dolby Virtual, Dolby 
Digital

Głośniki
• Główny głośnik: Odłączane osłony głośników, 3x3-

calowe głośniki pełnozakresowe
• Przetwornik subwoofera: Głośnik niskotonowy 8"
• Typ subwoofera: Pasywny

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+RW, DVD-

Video, Picture CD, Video CD/SVCD
• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 

A-B, Kąt, PBC, Powiększenie, Nadzór rodzicielski, 
Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie 
odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie w 
zwoln. tempie w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie 
w przód

• Region DVD: 2
• Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie 

progresywne

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, Płyta 

CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe

• Pamięć stacji: 20
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Zegar z 

funkcją RDS, Nazwa stacji
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji

Możliwości połączeń
• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS 

(żółty cinch), S-Video (Hosiden), SCART, Wyjście 
składowych Y Pb Pr (cinch)

• Inne połączenia: Cyfrowe koncentryczne wyjście 
audio, Cyfrowe wyjście optyczne, Antena zakresu 
UKF, Wyjście liniowe, Wyjście subwoofera, 
Wyjście HDMI

• Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R), 
Analogowe wyjście audio (L/R)

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Języki menu ekranowego: Angielski, Francuski, 

Hiszpański, Holenderski, Niemiecki, Włoski, 
Portugalski, Szwedzki, Turecki

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód 

wideo (Y), Przewód sterujący, Broszura 
gwarancyjna (cały świat), Antena FM

• Pilot zdalnego sterowania: 47-przyciskowy z 2 
bateriami AAA

• Instrukcja obsługi: 16 języków
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, 

holenderski, francuski, hiszpański, włoski

Zasilanie
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

150 x 323 x 150 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

240 x 160 x 230 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 430 x 262 x 292 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

740 x 496 x 354 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 20,5 kg
•
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