
 

 

Philips
DVD Micro Theatre

MCD988
Surround Sound uit de muur

dankzij de Dolby Virtual-luidsprekers
De MCD988 met Philips Moving Surround Sound biedt optimaal filmplezier. De Dolby 
Virtual-luidsprekers bewegen tijdens het afspelen van geluid zodat u in uw woonkamer 
kunt genieten van de ultieme bioscoopervaring.

Verrijk uw filmervaring
• DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's 

afspelen
• Dual-DVD-wisselaar voor ononderbroken filmplezier
• 1080i HDMI met "upconversion" van High Definition-video
• Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
• Dolby Virtual Speaker voor een geluidservaring als in de bioscoop
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring
• Philips Moving Surround Sound voor een fantastische geluidservaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Totaal vermogen van 400 W RMS met een actieve subwoofer
• Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
• Afstandsbediening voor het optimaal positioneren van de luidsprekers

Ontwerp dat past in uw interieur
• Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage



 1080i HDMI
HDMI staat voor High Definition Multimedia 
Interface. Dit is een directe digitale verbinding 
voor digitale HD-video en digitale meerkanaals 
audio. HDMI levert een perfecte beeld- en 
geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het 
signaal niet naar analoog hoeft te worden 
omgezet. HDMI is volledig compatibel met 
oudere versies van DVI (Digital Video 
Interface).

Progressive Scan
Progressive Scan verdubbelt de verticale 
resolutie van het beeld, wat resulteert in een 
merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld 
met de oneven lijnen eerst naar het scherm te 
sturen en daarna het veld met de even lijnen, 
worden beide velden tegelijk geschreven. Zo 
wordt er direct een volledig beeld geschreven 
met de maximale resolutie. Op zulke 
snelheden neemt u een scherper beeld waar 
zonder lijnstructuur.

Moving Surround Sound
Moving Surround Sound is voorzien van Dolby 
Virtual Speaker-technologie en zorgt voor een 

uitgebreidere, rijkere geluids- en videobeleving 
door een visuele dimensie toe te voegen. 
Luisteraars kunnen nu genieten van een 
meeslepende Surround Sound-ervaring die 
ook visueel wordt gemaakt. In wezen worden 
zowel de bovenste luidsprekerunit als de 
luidsprekerunit met metalen afdekking 
gemotoriseerd zodat ze in feite samen 
'bewegen' om een Surround Sound-ervaring te 
scheppen. De combinatie van de bewegende 
luidsprekerunits die het effect van 
'geluidsstralen' richting de luisteraar tot stand 
brengen, zorgen op effectieve wijze voor een 
groter klankbereik.

Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde 
virtualiseringstechnologie voor geluid die een 
vol en meeslepend Surround Sound 
produceert via een systeem met twee 
luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke 
algoritmes repliceren de geluidskenmerken die 
in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving 
voorkomen op nauwgezette wijze. De 
weergave van DVD's is verbeterd door de 2-
kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke 

hoogwaardige stereobron wordt omgezet in 
levensecht, meerkanaals Surround Sound als 
de bron wordt gecombineerd met Dolby 
ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen 
extra luidsprekers, kabels of standaarden voor 
luidsprekers aan te schaffen om te kunnen 
genieten van een ruimtevullend geluid.

Digital Sound Control
Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Directe weergave vanaf USB
Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het 
systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek 
en foto's met familie en vrienden.
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Beeld/scherm
• D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i), 

Video-upsampling, Video upscaling

Geluid
• Uitgangsvermogen: Totaal 400 W RMS
• Geluidsverbetering: Bewegende luidsprekers, 

Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass 
Boost, Volume, Klasse 'D' digitale versterker

• Geluidssysteem: Dolby Virtual speaker, Dolby 
Digital

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Bass Reflex-

luidsprekersysteem, 2 x 2 inch bullet tweeter, 2 x 
4 inch woofer

• Subwoofertype: Actief
• Subwoofer: 8 inch woofer

Videoweergave
• Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-video, 

Video-CD/SVCD, Foto-CD
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, PBC, Hoek, Zoom, 

Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel 
achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, 
Langzaam achteruit, Langzaam vooruit

• DVD-regio.: 2
• Ladertype: Automatisch
• Videoverbetering: Progressive Scan
• Aantal discs: 2

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-

weergave
• Media afspelen: Foto-CD

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers
• Ondersteuning van ID3-tag
• Ladertype: Voorzijde, Automatisch
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam

Connectiviteit
• Aux-ingang: Lijningang, 3,5 mm
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: FM-antenne, Digitale, 

coaxiale audio-uitgang, Actieve subwoofer pre-out, 
AV-uitgang, DIN-aansluiting, HDMI uit

• Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr 
(cinch), S-Video (op Hosiden), SCART

• USB: USB-poort

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Sleeptimer, Radio-alarm, 

USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: VFD-scherm
• OSD-talen: Engels, Frans, Spaans, Nederlands, 

Duits, Italiaans, Portugees, Zweeds, Turks
• Indicaties: DIM-modus
• Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: 

Wandmontage mogelijk
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Schroeven voor 

wandmontage x 2, Audio-/videokabel, FM-antenne, 
Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding

• Afstandsbediening: Met 47 toetsen en 2 AAA-
batterijen

• Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

496 x 1072 x 366 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

430 x 225 x 141 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

198 x 649 x 163 mm
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

430 x 265 x 292 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 20 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
•

MCD988/12

Specificaties
DVD Micro Theatre
  

http://www.philips.com

