
 

 

Philips
Micro Cinema DVD

MCD802
Experiência cinematográfica completa

com melhoramento HDMI 1080p
Com HDMI de 1080p e potência de saída total de 2x200W RMS, o Micro Sistema de Cinema 
em Casa DVD MCD802 da Philips proporciona-lhe uma experiência cinematográfica optimizada 
na sua sala. A útil função de gravação de MP3 com um toque permite-lhe desfrutar da sua música.

Enriqueça a sua experiência cinematográfica
• Reproduz DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

Enriqueça a sua experiência sonora
• 2x 200 W RMS / 6500 W PMPO
• Som MAX para uma potência imediata
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Desfrute da sua música favorita sem interrupções
• Gravação de MP3 com um só toque, sem necessidade de PC
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Karaoke para horas de entretenimento em casa



 Dolby Digital
Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital 
multicanal mais importante do mundo, utiliza o 
modo como o ouvido humano processa 
naturalmente o som, você desfruta de uma 
impressionante qualidade de som surround 
com uma dimensão sonora realista.

HDMI 1080p
A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento 
oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível 
desfrutar dos filmes em definição padrão no 
esplendor da Alta Definição - com mais 
detalhes e imagens mais realistas. O 
varrimento progressivo (representado pelo "p" 
em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos 
ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além 

disso, a HDMI estabelece uma ligação digital 
directa que pode transportar vídeo digital em 
Alta Definição descomprimido e áudio digital 
multicanais, sem conversões para analógico - 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Som MAX
A tecnologia do Som MAX produz um 
aumento imediato dos graves, maximizando o 
desempenho do volume e proporcionando 
imediatamente a maior experiência sonora 
com um simples toque num botão. O seu 
circuito electrónico sofisticado calibra as 
definições existentes do som e do volume e 
intensifica os graves e o volume para o nível 
máximo, sem distorção. O resultado final é 

uma amplificação nítida do espectro de som e 
do volume e som potente e profundo em 
qualquer música.

Ligação MP3 para música portátil
A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da 
sua música favorita na qualidade de som 
superior proporcionada pelo sistema de áudio, 
a ligação MP3 é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Gravação de MP3 com um toque
Gravação de MP3 com um só toque, sem 
necessidade de PC
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Som
• Potência de saída: 2x 200 W RMS
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 

4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume, 
Som MAX

• Sistema de som: Dolby Digital, DTS, Estéreo

Altifalantes
• Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de 

Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis, 3 
sentidos, Woofer de 5,25", Tweeter de Topo 
Cónico

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DivX, DVD+RW, DVD 

vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, DivX 
Ultra

• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 
Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo 
parental, Compressão de Limites Dinâmicos

• Região de DVD.: 2
• Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo
• Reprodução USB Direct: JPEG

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD, 

CD-R, CD-RW, Unidade flash USB
• Modos de reprodução de discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Repetir, Aleatório, Parar

Gravação Áudio
• Formato de ficheiro áudio: MP3
• Taxa de bits: 64 k - 320 k
• Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
• Velocidade de gravação: 3X
• Fontes de gravação USB: CD

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 40

Conectividade
• Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr 

(cinch), Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video 
(tomada Hosiden), SCART

• Entrada Aux: 2x(L/R)/ RCA
• Outras ligações: Antena FM, Saída, Saída áudio 

digital, Saída HDMI
• Auscultadores: 3,5 mm
• Microfone: Entrada de microfone
• USB: Anfitrião USB

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Idiomas do OSD: Inglês, Chinês Tradicional
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
• Indicações: Modo DIM
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo vídeo composto (Y), 

Cabo de controlo, Cabo de alimentação CA, 
Antena FM

• Telecomando: 49 teclas com 2x pilhas AAA

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 270 x 190 

g x 323 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

189 x 406 x 340 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

730 x 486 x 397 mm
• Peso incl. embalagem: 19,2 kg

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz
•
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* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.
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