
 

 

Philips
Mikro DVD kino

MCD802
Dokonalý filmový zážitok

s prevzorkovaním videa na formát HDMI 1080p
Vďaka rozhraniu HDMI 1080p a celkovému výstupnému výkonu 2 x 200 W RMS vytvorí 
DVD mikro kino Philips MCD802 vo vašej obývačke atmosféru ako v skutočnom kine. Funkcia 
jednodotykového nahrávania v MP3 ešte viac rozšíri vaše možnosti hudobnej zábavy.

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehráva disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
• Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
• Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Obohaťte váš zvukový zážitok
• 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby
• Nahrávanie MP3 jedným dotykom bez potreby počítača
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Karaoke pre nekonečnú zábavu zo spievania u vás doma



 zvuk Dolby Digital
Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších 
svetových noriem digitálneho multikanálového 
zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu 
kvalitu priestorového zvuku s realistickými 
priestorovými prvkami.

HDMI 1080p
HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) 
videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. 
Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť 
vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo 
zaistí viac detailov a realistickejší obraz. 
Progresívne riadkovanie (označené symbolom 
„p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru 
často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí 
skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho 

rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne 
pripojenie, ktoré dokáže prenášať 
nekomprimované digitálne video s vysokým 
rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a 
to bez konvertovania do analógového formátu 
- čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, 
a to úplne bez šumu.

MAX Sound
Technológia MAX Sound vytvára okamžité 
zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon 
hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z 
počúvania, a to všetko stlačením jediného 
tlačidla. Prepracované elektronické obvody 
presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia 
a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a 
hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. 
Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového 

spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, 
ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu
MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Jednodotykové nahrávanie MP3
Nahrávanie MP3 jedným dotykom bez potreby 
počítača
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Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 200 W RMS
• Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho 

ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, 
Hlasitosť, MAX Sound

• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS, 
Stereofónny

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 

Odnímateľné mriežky na reproduktory, 3-
smerový, 5,25" basový reproduktor, Výškový 
reproduktor s kužeľovou klenbou

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: Divx, DVD+RW, DVD-Video, 

Obrázkové CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 

PBC, Pomalý pohyb, Približovanie, Rodičovská 
kontrola, Kompresia dynamického rozsahu

• DVD región.: 2
• Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie
• Prehrávanie cez USB Direct: JPEG

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Zvukový záznam
• Formát audio súboru: MP3
• Rýchlosť prenosu: 64 k – 320 k
• Zapisovacie médium: USB zariadenie
• Rýchlosť zapisovania: 3x
• Zdroje nahrávania cez USB: CD

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 40

Pripojiteľnosť
• Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr 

(konektor), Pridružené CVBS (žltý konektor), S-
Video (na Hosiden), SCART

• Vstup Aux: 2 x (Ľ/P)/ RCA
• Iné pripojenia: FM anténa, Výstup, Digitálny 

zvukový výstup, Výstup HDMI
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Mikrofón: Konektor mikrofónu
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• OSD jazyky: Angličtina, Tradičná čínština
• Typ displeja: Displej VFD
• Označenia: Režim DIM
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kompozitný video kábel 

(Y), Ovládací kábel, Napájací kábel striedavého 
prúdu (AC), FM anténa

• Diaľkové ovládanie: 49-tlačidlové s 2 x AAA 
batériami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

270 x 190 x 323 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

189 x 406 x 340 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 730 x 486 x 397 mm
• Váha vrátane balenia: 19 2 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.
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