
 

 

Philips
DVD Micro Theater

DivX

MCD908
Sunet Hi-Fi într-o 

soluţie compactă
Noul DVD Micro Theater MCD908 de la Philips reprezintă accesoriul perfect pentru un 
televizor Flat TV. Transformaţi-vă casa într-un cinematograf cu sistem de sunet de ultimă 
oră şi savuraţi filmele şi fotografiile preferate.

Calitate excepţională a sunetului
• Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur și natural
• Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
• Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
• Difuzoare de medii cu calotă și difuzor de joase, pentru un sunet impecabil
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
• 2x75W RMS/ 2x150W putere acustică

O experienţă cinematografică mai profundă
• Ieșire HDMI pentru imagine și sunet digital de înaltă definiţie
• Procesare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale
• Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Finisaj Premium, cu materiale de calitate
• Carcasă din aluminiu și boxe de lemn
• Telecomandă cu finisaj de piele, cu parte frontală metalică și taste plate



 Tuburi Hi-Fi Premium
Graţiei tuburilor Hi-Fi încorporate, acum 
puteţi beneficia de o experienţă auditivă de cea 
mai înaltă calitate, asociată de obicei cu 
sistemele audio premium. Natura analogică a 
tuburilor îi conferă un sunet mai plăcut 
sistemului nostru neliniar. Sunetul provenit de 
la un tub produce distorsiuni minime și este 
întotdeauna preferat pentru claritatea și 
bogăţia pe care le oferă, precum și pentru 
fidelitate și armonie.

Amplificator de clasă D
Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul 
analogic, îl convertește în semnal digital, 
amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi 
într-un filtru de demodulare pentru obţinerea 
rezultatului final. Rezultatul amplificat digital 
oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv 
calitate crescută. În plus, amplificatorul digital 
de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă 
de amplificatoarele tradiţionale AB.

Tweeter cu neodim
Tweeter-ul cu neodim este un tweeter 
monopolar care produce sunete dinamice și 
clare. Este o caracteristică des utilizată în 
sistemele audio de vârf pentru reproducerea 
sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile 
convenţionale și tweeter-ele cu dom se 

bazează pe principiul unei bobine mobile 
direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim 
generează frecvenţe într-un model complet de 
180°. În cazul tonalităţilor ridicate, 
amplitudinea spectrului sonor este 
îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este 
extins pentru a obţine un sunet amplu, clar și 
natural chiar și de la sistemele audio compacte.

Difuzoare de medii cu calotă
Pregătiţi-vă să beneficiaţi de un sunet incredibil, 
graţie acestei combinaţii de difuzoare de medii 
cu calotă fină și tweeter de ultrasunete cu folie. 
Difuzorul fin vă oferă un sunet cald, iar 
tweeterul cu folie delicată transmite un sunet 
clar și dinamic. Veţi savura un amestec 
armonios de sunete variate nedistorsionate ... 
fine ca mătasea.

Conector difuzor placat cu aur
Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură 
o transmisie mai bună a semnalului audio, spre 
deosebire de tradiţionale click-fit. De 
asemenea, reduce la minim pierderea 
semnalului electric dintre amplificator și boxă, 
rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Ieșire HDMI
HDMI este o interfaţă multimedia de înaltă 
definiţie. Este o conexiune digitală directă care 

poate transmite imagini video de înaltă 
definiţie, precum și semnal audio digital pe mai 
multe canale. Prin eliminarea conversiei în 
semnal analogic, oferă o calitate perfectă a 
imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este 
un format complet compatibil cu DVI.

Convertor D/A pe 12 biţi/108Mhz
Convertorul video digital-analogic pe 12 biţi 
este un produs superior care păstrează toate 
detaliile și calitatea imaginii iniţiale. Acesta 
afișează nuanţe subtile și asigură o tranziţie 
uniformă între culori, generând o imagine 
intensă și naturală. Limitările convertorului 
digital-analogic obișnuit, pe 10 biţi, devin 
sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane 
mari sau proiectoare.

Telecomandă cu finisaj de piele
Având un echilibru perfect între supleţea 
dimensiunilor și confortul oferit de greutatea 
redusă, această telecomandă cu design 
ergonomic este foarte ușor de folosit. Partea 
frontală sub forma unei pene plate cu finisaj 
metalic creează un contrast atractiv cu partea 
din spate din piele autentică. În plus, tastatura 
elegantă și precisă vă garantează o experienţă 
de navigare de calitate. Design și control la 
superlativ.
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i), Upsampling video, Upscaling video

Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală 2x75 W RMS / 

2x150 W
• Caracteristici superioare sunet: Preamplificator cu 

tuburi cu vid, Amplificator digital clasa "D", Volum, 
Control înalte și joase

• Sistem audio: Dolby Digital

Boxe
• Difuzor principal: 3 căi, Tweeter cu folie, Difuzoare 

de medii cu calotă, Woofer de 5", Conectoare 
difuzor placate cu aur, Grile pt. boxe detașabile

Redare video
• Medii de redare: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 

Picture CD, Video CD/SVCD
• Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, PBC, 

Redare lentă, Zoom, Restricţionare acces minori, 
Compresie în interval dinamic

• DVD Region: 2
• Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare audio
• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

• Tip încărcător: Automat, Tavă

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Prezentare cu 

redare de MP3-uri
• Medii de redare: Picture CD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 40
• RDS: Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Nume 

post de radio

Conectivitate
• Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), 

S-Video (Hosiden), SCART
• Intrare AUX: 1 x (S/D) / RCA
• Alte conexiuni: Ieșire subwoofer activ (preamp.), 

Ieșire coaxială audio digitală, Ieșire optică digitală, 
Antenă FM, Ieșire line-out, Antenă MW, Ieșire 
HDMI

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, 
Turcă

• Tip ecran: Afișaj VFD
• Indicaţii: Mod DIM
• Eco Power Standby: 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de comandă, Antenă FM/MW, Certificat de 
garanţie, Ghid de utilizare rapidă

• Telecomandă: 49 de taste cu 2 baterii AAA

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 250 x 180 x 280 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

205 x 329 x 240 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

755 x 417 x 330 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 23 kg

Alimentare
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
•
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