
 

 

Philips
DVD Micro Theater

MCD802
ประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ภายในบ้านที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยระบบอัปสเกลลิ่ง HDMI 1080p
ระบบ HDMI 1080p และพลังขับรวมทั้งหมด 2x200W RMS ของ Philips DVD Micro theater 
MCD802 ยกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในห้องนั่งเล่นของคุณ ฟังก์ชันการบันทึก MP3 
ด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียวที่แสนสะดวกสบายเพื่อสุนทรียภาพในการฟังเพลงของคุณ

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
• สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• 2x200W RMS / 6500W PMPO
• MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง
• บันทึก MP3 ด้วยปุ่มเดียว ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
• USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง



 Dolby Digital
จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

HDMI 1080p
HDMI 1080p 
ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพ
ที่คมชัดไร้ที่ติ 
สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้ 
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" 
ใน "1080p') 

จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ 
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI 
มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามาร
ถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลไ
ด้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะน
าล็อก 
จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญ
าณรบกวนใดๆ

MAX Sound
เทคโนโลยี MAX Sound 
ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที 
เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม 
เพียงแค่กดปุ่ม 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเ
สียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที 
เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูง

สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง 
ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง 
และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

ช่องเชื่อมต่อ MP3
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

บันทึก MP3 ด้วยปุ่มเดียว
บันทึก MP3 ด้วยปุ่มเดียว ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
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เสียง
• พลังขับเสียง: 2x200W RMS / 6500W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง, MAX Sound
• ระบบเสียง: Dolby Digital, DTS, สเตอริโอ

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, 

ถอดฝาครอบลำโพงได้, 3 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 
นิ้ว, ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Cone Dome

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD+RW, DVD-วิดีโอ, 

ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD, DivX Ultra
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, 

เล่นภาพช้า, ซูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, 
การบีบอัดช่วงไดนามิค

• โซนของแผ่น DVD: 3
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
• เล่นโดยใช้ USB Direct: JPEG

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW, แฟลชไดรฟ์ USB
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, ถาด
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

การบันทึกเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: MP3
• อัตราบิต: 64k - 320k
• สื่อในการบันทึก: อุปกรณ์ USB
• ความเร็วในการบันทึก: 3X
• แหล่งข้อมูลการบันทึกเสียง USB: CD

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM

• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video 
(ใน Hosiden), SCART

• Aux in: 2x(L/R)/ RCA
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ FM, สายสัญญาณออก, 

เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล, HDMI ออก
• หูฟัง: 3.5 มม.
• ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟน
• USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย
• การปลุก: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายควบคุม, 

เสาอากาศ FM, สายไฟ AC
• รีโมทคอนโทรล: 49 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

270 x 190 x 323 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

189 x 406 x 340 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

730 x 486 x 397 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 19.2 กก.

พลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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* ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล
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