
 

 

Philips
DVD микросистема за 
домашно кино

MCD802
Пълно усещане за киносалон

с подобряване до HDMI 1080p
Включваща HDMI 1080p и 2x200 W RMS обща изходна мощност, DVD микросистемата за 

домашно кино MCD802 на Philips предлага изживяване като в киносалон, направо във вашия хол. 

Функцията й за записване на MP3 с едно натискане е удобна за приятното слушане на музика.

Обогатете своето кино изживяване
• Възпроизвеждане на DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Обогатете своето звуково изживяване
• 2x200 W RMS / 6500 W PMPO
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Непрестанно удоволствие от любимата ви музика
• MP3 запис с едно натискане, без нужда от компютър
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома



 Dolby Digital
Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.

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.

MAX Sound
MAX Sound технологията дава мигновено 
усилване на басите, подобрява максимално 
звученето и създава мигновено най-
впечатляващо преживяване при слушане 
само с натискането на един бутон. 
Сложната електроника на MAX Sound 
калибрира съществуващите настройки на 
звука и силата и усилва мигновено басите и 
силата до максимално ниво без 

изкривяване. Крайният резултат е 
забележимо повишаване - както на силата, 
така и на звуковия спектър - и мощно аудио 
усилване, което разширява въздействието 
на всеки тип музика.

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.

MP3 запис с едно натискане
MP3 запис с едно натискане, без нужда от 
компютър
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Звук
• Изходна мощност: 2x200 W RMS
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук 4 режима, Цифрово усилване на басите, 
Баланс на ниските честоти, MAX Sound

• Звукова система: Dolby Digital, DTS, Стерео

Високоговорители
• Основен високоговорител: Система 
басрефлексни високоговорители, Подвижни 
мрежи на високоговорителите, трилентови, 
5,25" високоговорител за ниски честоти, 
Конична куполна пищялка

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD+RW, 

DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX 
Ultra

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, 
Мащабиране, Родителски контрол, Динамично 
компресиране на обхвата

• DVD регион.: 2
• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране
• Възпроизвеждане през USB Direct: JPEG

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-

CD, CD, CD-R, CD-RW, USB флаш устройство
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: моторизиран, 
Чекмедже

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Повторение, Разбъркване, Стоп

Аудио запис
• Звуков файлов формат: MP3
• Побитова скорост: 64 k - 320 k
• Носители за запис: USB устройство
• Скорост на запис: 3X
• Източници за запис - USB: CD

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 40

Възможности за свързване
• Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr 

(чинч), Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video 
(на Hosiden), SCART

• Допълнителен вход (AUX): 2x(L/R)/ RCA
• Други връзки: FM антена, Линеен изход, 
Цифров аудио изход, Изход HDMI

• Слушалка: 3,5 мм
• Микрофон: Гнездо за микрофон
• USB: USB хост

Удобство
• Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване
• Часовник: На основния дисплей
• Езици на екранното меню: Английски, 
Традиционен китайски

• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Индикации: DIM режим
• Икономичен режим на готовност: 1 ват

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Кабел за композитно 
видео (Y), Управляващ кабел, Захранващ кабел, 
FM антена

• Дистанционно управление: 49-бутонно с 2 
батерии тип AAA

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

270 x 190 x 323 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 189 x 406 x 340 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

730 x 486 x 397 мм
• Тегло вкл. опаковката: 19,2 кг

Мощност
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
•
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* Не се поддържа музика с технология за управление на правата 
върху електронно съдържание (DRM).
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