
 

 

Philips
DVD Micro Theater

MCD802
Ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία
με αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p
Με HDMI 1080p και συνολική ισχύ εξόδου RMS 2x200W, το DVD Micro theater MCD802 της 

Philips εξασφαλίζει ασύγκριτη κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σας. Η λειτουργία εγγραφής 

MP3 με ένα πάτημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρακτική για απολαυστική ακρόαση μουσικής.

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία
• Αναπαραγωγή DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
• Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
• Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• 2x200W RMS / 6500W PMPO
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Συνεχής απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής
• Εγγραφή MP3 με ένα πάτημα, δεν απαιτείται PC
• USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
• Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία τραγουδιού στο σπίτι



 Dolby Digital
Επειδή τα συστήματα Dolby Digital 
εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το 
ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον 
ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία 
εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με 
ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

HDMI 1080p
Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει 
πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να 
απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε 
ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με 
περισσότερες λεπτομέρειες και πιο 
ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση 
(εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p') 
εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί 
στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας 
και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. 

Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη 
συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και 
ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς 
μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να 
παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, 
χωρίς καθόλου θόρυβο.

Ήχος MAX
Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση 
ενίσχυση των μπάσων, μεγιστοποιεί την 
απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο 
εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό 
πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο 
ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και 
ενισχύει άμεσα τα μπάσα και την ένταση στο 
μέγιστο επίπεδο, χωρίς παραμόρφωση. 
Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση 

ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη 
σε οποιαδήποτε μουσική.

MP3 Link για φορητή μουσική
Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από 
φορητά media player. Εκτός από το γεγονός 
ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 
μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που 
προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι 
επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε 
το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Εγγραφή MP3 με ένα πάτημα
Εγγραφή MP3 με ένα πάτημα, δεν απαιτείται 
PC
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Ήχος
• Ισχύς: 2x200W RMS
• Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού 
ήχου, Dynamic Bass Boost, Ένταση, Ήχος MAX

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital, DTS, 
Στερεοφωνικό

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων, 3 
δρόμων, Γούφερ 5,25", Κωνικό θολοειδές 
τουίτερ

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DivX, DVD+RW, Εικόνα 

DVD, CD εικόνων, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 

A-B, Γωνία, PBC, Αργή κίνηση, Ζουμ, Γονικός 
έλεγχος, Συμπίεση δυναμικού εύρους

• Περιοχή DVD.: 2
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση
• Αναπαραγωγή USB Direct: JPEG

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW, USB flash drive
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, 
Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία 
Shuffle

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, 
Θήκη δίσκων

• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Επανάληψη, Τυχαία 
αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Εγγραφή ήχου
• Φορμά αρχείου ήχου: MP3
• Ρυθμός bit: 64k - 320k
• Μέσα εγγραφής: Συσκευή USB
• Ταχύτητα εγγραφής: 3X
• Πηγές εγγραφής USB: CD

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Προρυθμίσεις σταθμών: 40

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σήμα συνιστωσών 

Y Pb Pr (cinch), Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο 
cinch), S-Video (σε Hosiden), SCART

• Είσοδος Aux: 2x(L/R)/ RCA
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Έξοδος, Ψηφιακή 
έξοδος ήχου, Έξοδος HDMI

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Μικρόφωνο: Υποδοχή μικροφώνου
• USB: Host USB

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Παραδοσιακά Κινέζικα
• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
• Eco Power Standby: 1 watt

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
εικόνας σύνθετου σήματος (Y), Καλώδιο 
ελέγχου, Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM

• Τηλεχειριστήριο: 49 πλήκτρων με μπαταρίες 
2xAAA

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 270 x 190 x 323 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

189 x 406 x 340 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

730 x 486 x 397 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 19,2 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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* Δεν υποστηρίζεται μουσική με Διαχείριση ψηφιακών 
δικαιωμάτων.
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