Philips
DVD Micro Theatre

MCD802

De complete bioscoopervaring
met HDMI 1080p upscaling
Dankzij HDMI 1080p en een totaal uitgangsvermogen van 2 x 200 W RMS brengt het Philips
DVD Micro Theater MCD802 de bioscoop naar uw huiskamer. En met de handige functie
voor het met één druk op de knop opnemen van MP3's is ook aan uw luisterplezier gedacht.
Verrijk uw filmervaring
• DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
Verrijk uw luisterervaring
• 2 x 200 W RMS/6500 W PMPO
• MAX Sound voor een krachtiger geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek
• MP3-opname met één druk op de knop, geen PC nodig
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Karaoke voor eindeloos zingplezier bij u thuis
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Kenmerken
Dolby Digital
Omdat de wereldleider in meerkanaals
geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt
van de manier waarop het menselijke oor
natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van
een uitstekende geluidskwaliteit met
levensechte spatial cues.

HDMI voor een rechtstreekse digitale
verbinding die zowel ongecomprimeerde
digitale HD-video als digitaal meerkanaals
geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst
naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor
hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit,
volledig storingsvrij.

HDMI 1080p
Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor
glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie
kunnen nu in echte HD-resolutie worden
weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer
details en natuurgetrouwere beelden.
Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de
lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TVschermen en zorgt op deze manier voor
continu scherpe beelden. Bovendien zorgt

MAX Sound
De MAX Sound-technologie versterkt de bas,
maximaliseert de volumeprestaties en creëert
een indrukwekkende luisterervaring met
slechts één druk op de knop. De geavanceerde
elektronische circuits kalibreren bestaande
geluids- en volume-instellingen en bas en
volume worden maximaal versterkt zonder dat
dit leidt tot vervorming. Zowel het
geluidsspectrum als het volume wordt

merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig
geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.
MP3 Link voor draagbare muziek
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete
muziek in de superieure geluidskwaliteit die
het audiosysteem levert. MP3 Link is
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare
MP3-speler alleen maar op het audiosysteem
hoeft aan te sluiten.
MP3-opname met één druk op de knop
MP3-opname met één druk op de knop, geen
PC nodig
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Specificaties
Geluid

• Uitgangsvermogen: 2 x 200 W RMS
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi,
Dynamic Bass Boost, Volume, MAX Sound
• Geluidssysteem: Dolby Digital, DTS, Stereo

Luidsprekers

• Hoofdluidspreker: Bass Reflexluidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills,
Drie ingangen, 5,25 inch woofer, Kegelvormige
dome-tweeter

Videoweergave

• Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-video,
Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX Ultra
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC,
Slowmotion, Zoom, Beveiligingsniveaus voor
kinderen, Compressie van dynamisch bereik
• DVD-regio.: 2
• Videoverbetering: Progressive Scan
• Weergave via directe aansluiting op USB: JPEG

Audioweergave

• Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R,
CD-RW, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers,
Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
• Ladertype: Automatisch, Lade
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio opnemen
•
•
•
•
•

Audiobestandsindeling: MP3
Bitsnelheid: 64 k - 320 k
Opnamemedia: USB-apparaat
Opnamesnelheid: 3x
Opnamebronnen op USB: CD

Tuner/ontvangst/transmissie

• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 40

Connectiviteit

• Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr
(cinch), Composiet CVBS (gele cinch), S-Video (op
Hosiden), SCART
• Aux-ingang: 2 x (L/R) / RCA
• Andere aansluitingen: FM-antenne, Lijnuitgang,
Digitale audio uit, HDMI uit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Microfoon: Microfoonaansluiting
• USB: USB-poort

Gemak
•
•
•
•
•
•

Alarmfuncties: CD-alarm, Sleeptimer
Klok: Op het hoofdscherm
OSD-talen: Engels, Traditioneel Chinees
Schermtype: VFD-scherm
Indicaties: DIM-modus
Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Composiet videokabel
(Y), Bedieningskabel, AC-netsnoer, FM-antenne
• Afstandsbediening: Met 49 toetsen en 2 AAAbatterijen

Afmetingen

• Afmetingen van set (B x H x D):
270 x 190 x 323 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
189 x 406 x 340 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
730 x 486 x 397 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 19,2 kg

Vermogen

• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•

• Radioband: FM-zender
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