
 

 

Philips
Mikrowieża z 
odtwarzaniem DVD

MCD802
Wrażenie prawdziwego kina

z funkcją zwiększania rozmiaru obrazu do 1080p dzięki HDMI
Rozdzielczość HDMI 1080p i całkowita moc wyjściowa 2 x 200 W sprawiają, że mikrowieża DVD 
Philips MCD802 zapewnia wrażenia jak w prawdziwym kinie. Wygodna funkcja nagrywania plików 
MP3 za pomocą jednego przycisku zapewnia wspaniałe doznania muzyczne.

Wzbogać swoje kinowe doznania
• Odtwarzanie płyt DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
• Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów
• Nagrywanie plików MP3 za jednym dotknięciem, bez komputera
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke



 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.

HDMI 1080p
Funkcja zwiększania rozmiaru rozdzielczości 
do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie 
czysty obraz. Filmy w rozdzielczości 
standardowej można teraz oglądać w wysokiej 
rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej 
szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez 
przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080”) 
eliminuje układ linii występujący często na 
ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz 

przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI 
zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, 
które przenosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy, 
wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich 
konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia 
idealną jakość obrazu i dźwięku oraz 
kompletny brak zakłóceń.

Funkcja MAX Sound
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum 
mocy głośności, co daje imponujące efekty przy 
słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ 
elektroniczny wysokiej jakości kalibruje 
bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od 
razu wzmacnia tony niskie i głośność do 
maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 

zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, 
co dodaje dynamiki każdej muzyce.

MP3 Link do przenośnej muzyki
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

Nagrywanie plików MP3 za 1 
dotknięciem
Nagrywanie plików MP3 za jednym 
dotknięciem, bez komputera
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 200 W RMS
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie 
basów, Głośność, Funkcja MAX Sound

• System dźwięku: Dolby Digital, DTS, Stereo

Głośniki
• Główny głośnik: System Bass Reflex, Odłączane 

osłony głośników, 3-drożny, Niskotonowy 
5,25 cala, Wysokotonowy kopułkowo-stożkowy

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

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

A-B, Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym 
tempie, Powiększenie, Nadzór rodzicielski, 
Kompresja dynamiki

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

progresywne
• Odtwarzanie z USB: JPEG

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

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

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

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 

przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Zatrzymywanie

Nagrywanie dźwięku
• Format pliku audio: MP3
• Szybkość przesyłu: 64k–320k
• Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
• Prędkość nagrywania: 3x
• Źródła nagrywania przez złącze USB: Płyta CD

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 40

Możliwości połączeń
• Wyjście wideo – analogowe: Wyjście składowych 

Y Pb Pr (cinch), Kompozytowe CVBS (żółty cinch), 
S-Video (Hosiden), SCART

• Wejście AUX: 2x(L/P) / RCA
• Inne połączenia: Antena FM, Wyjście liniowe, 

Cyfrowe wyjście audio, Wyjście HDMI
• Słuchawki: 3,5 mm
• Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Języki menu ekranowego: angielski, Chiński 

(tradycyjny)
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód 

wideo (Y), Przewód sterujący, Przewód zasilający 
sieciowy, Antena FM

• Pilot zdalnego sterowania: 49-przyciskowy z 2 
bateriami AAA

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

270 x 190 x 323 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

189 x 406 x 340 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

730 x 486 x 397 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 19,2 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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* Muzyka bez obsługi systemu zarządzania cyfrowymi prawami 
autorskimi (DRM).
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