
 

 

Philips
Miniaturní DVD kino

MCD802
Dokonalý filmový zážitek

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p
Miniaturní DVD kino Philips MCD802 disponující připojením HDMI 1080p a celkovým výkonem 
2 x 200 W RMS přináší novou úroveň filmového zážitku přímo ve vašem obývacím pokoji. Funkce 
nahrávání MP3 stisknutím jediného tlačítka je praktická pro vaše potěšení z poslechu hudby.

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Přehrává disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Stálý přístup k oblíbené hudbě
• Nahrávání MP3 jedním stisknutím bez použití počítače
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Karaoke pro nekonečné hodiny domácí zábavy se zpěvem



 Dolby Digital
Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 
lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

HDMI 1080p
HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy 
natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat v pravém vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 

připojení, přenášející nekomprimované 
digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.

MAX Sound
Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje 
okamžité zvýšení výkonu při reprodukci 
basových tónů, maximální využití výkonu při 
nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější 
poslechový vjem – stačí stisknout jediné 
tlačítko. Důmyslná elektronická soustava 
upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby 
došlo k maximálnímu zvýraznění basů a 
hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za 
následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i 

hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného 
stylu.

Připojení MP3 pro přenosnou hudbu
Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání 
obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. 
Kromě toho, že si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

Záznam MP3 stisknutím jediného 
tlačítka
Nahrávání MP3 jedním stisknutím bez použití 
počítače
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Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 200 W RMS
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů, MAX 
Sound

• Zvukový systém: Dolby Digital, DTS, Stereo

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů, 
Třípásmový, 5,25" basový reproduktor, kuželový 
výškový reproduktor

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DivX, DVD+RW, DVD-

Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, 
DivX Ultra

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 
PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský 
zámek, Funkce Dynamic Range Compression

• Region DVD.: 2
• Vylepšení videa: Progressive Scan
• Přehrávání USB Direct: JPEG

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, 
Náhodné přehrávání

• Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce 
Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Nahrávání zvuku
• Formát audiosouboru: MP3
• Přenosová rychlost: 64 k – 320 k
• Média pro nahrávání: Zařízení USB
• Rychlost nahrávání disků: 3x
• Zdroje nahrávání USB: CD

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 40

Možnosti připojení
• Výstup video - analogový: Komponentní video Y Pb 

Pr (cinch), Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video 
(Hosiden), Konektor Scart

• Vstup Aux: 2x (L/P) / RCA
• Další připojení: Anténa VKV, Výstup, Digitální 

výstup audio, Výstup HDMI
• Sluchátka: 3,5 mm
• Mikrofon: Konektor mikrofonu
• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 

Tradiční čínština
• Typ displeje: Displej VFD
• Indikátory: Režim DIM
• úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa 

(Y), Ovládací kabel, Síťová šňůra, anténa VKV
• Dálkový ovladač: 49 tlačítek a 2x baterie AAA

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 270 x 190 x 323 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

189 x 406 x 340 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 730 x 486 x 397 mm
• Hmotnost včetně balení: 19,2 kg

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
•
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* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není 
podporována.
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