
 

 

Philips
DVD Micro Theater

HDMI 1080i

MCD988
เสียงเซอร์ราวด์จากผนัง

ใช้เทคโนโลยี Dolby Virtual Speakers
MCD988 ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ได้เต็มอิ่มสูงสุดด้วย Philips Moving Surround Sound 
ระบบ Dolby Virtual Speakers 
ทำให้คุณชมภาพยนตร์ภายในห้องนั่งเล่นได้ดั่งรับชมในโรงภาพยนคร์

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
• Dual-DVD changer เพื่อความเพลินเพลินในการรับชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง
• 1080i HDMI พร้อม Video Upconversion ความละเอียดสูง
• สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
• Dolby Virtual Speaker ให้คุณภาพเสียงดุจฟังในโรงภาพยนตร์
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• Philips Moving Surround Sound เพื่อประสบการณ์เสียงขั้นสุดยอด
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• กำลังทั้งหมด 400W RMS พร้อมแอคทีฟซับวูฟเฟอร์
• ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
• รีโมทคอนโทรลสำหรับปรับลำโพงให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• รูปทรงเพรียวบางมีสไตล์ ตั้งวางบนโต๊ะหรือติดผนังได้ตามต้องการ



 1080i HDMI
HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia 
Interface 
(ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) 
เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรง
ที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิ
ดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิด
ดิจิตอลได้ 
และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ 
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video 
Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

Progressive Scan
Progressive Scan 
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 
2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า 
ซึ่งต่างจากการ 
สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จ
อก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ 
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน
คราวเดียว 
ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอี
ยดสูงสุด 
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว 

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโด
ยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

Moving Surround Sound
ระบบเสียง Moving Surround Sound 
ที่ใช้เทคโนโลยี Dolby Virtual Speaker 
เพิ่มประสบการณ์ในการฟังเพลงและวิดีโอให้เต
็มอิ่มยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มมิติของ 'การมองเห็น' 
ผู้ฟังจะเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพเยี่ยมที่สา
มารถ 'มองเห็น' การเคลื่อนไหวได้ 
ด้วยการติดตั้งมอเตอร์ที่ลำโพงตัวบนและลำโพง 
Metal Bullet จึงทำให้ลำโพงทั้งคู่ 'เคลื่อนที่' 
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างเสียงเซอร์ราวนด์ 
การเคลื่อนที่ของลำโพงทำให้เกิด 'ลำเสียง' 
พุ่งเข้าหาผู้ฟัง 
ทำให้เวทีเสียงและด้านข้างของห้องรู้สึกกว้างขึ้
น

Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker 
คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเ
ซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพ
งคู่ ระบบ Spatial Algorithm 
ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 
channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD 
ด้วยระบบ 2-channel 
และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic 

II 
จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่า
งๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-
channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต 
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ 
หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

เล่นเพลง/ดูภาพถ่ายผ่าน USB Direct
เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ 
คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลใ
ห้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 

108MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 

1080i), วิดีโออัปแซมปลิง, 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง
• พลังขับเสียง: รวม 400W RMS
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ลำโพงที่ให้เสียงเร้าอารมณ์, 

Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass 
Boost, ความดัง, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน 
Class "D"

• ระบบเสียง: Dolby Virtual speaker, Dolby Digital

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, 

บุลเล็ตทวีตเตอร์ 2" x 2, วูฟเฟอร์ 4" x 2
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ 8"

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

CD/SVCD, ซีดีภาพ
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, PBC, มุมมอง, ซูม, 

การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดิสก์, 
กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, 
ย้อนกลับอย่างช้า, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ

• โซนของแผ่น DVD: 3
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
• จำนวนแผ่น: 2

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ

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

CD
• โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, 

การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
• รองรับป้าย ID3
• ประเภทตัวโหลด: ด้านหน้า, มอเตอร์
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

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

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
• RDS: ประเภทโปรแกรม, Radio Text, RDS Clock 

Set, ชื่อสถานี

การเชื่อมต่อ
• Aux in: ช่องต่อ Line-in, 3.5 มม.
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ FM, Active subwoofer 

Pre-out, Digital audio coaxial out, 
ช่องสัญญาณออก AV, การเชื่อมต่อ DIN, HDMI 
ออก

• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr 
(cinch), S-Video (ใน Hosiden)

• USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน 
USB

• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
• แบบติดผนัง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง 

x2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, เสาอากาศ FM, 
คู่มือรับประกัน, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว

• รีโมทคอนโทรล: 47 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
• IFU / คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

ขนาด
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

496 x 1072 x 366 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

430 x 225 x 141 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

198 x 649 x 163 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

430 x 265 x 292 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 20 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
•
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