
 

 

Philips
ไมโครเธียเตอร์

MCD289
ไมโครเธียเตอร์ติดผนังได้ที่มีรูปทรงเพรียวบาง

พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
เพิ่มความบันเทิงในการเล่นเพลงและภาพยนตร์ด้วย MCD289 
และสัมผัสประสบการณ์การติดตั้งที่แสนง่ายและเรียบร้อย ด้วยซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอล 
สามารถเล่น DVD, DivX และเล่นผ่าน USB Direct โดยมาพร้อมกับตัวเลือกสำหรับติดผนังหรือตั้งโต๊ะ

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• การประมวลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
• สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอลที่ให้เสียงเบสอันทรงพลัง
• ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
• ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
• รวม 100W RMS

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• รูปทรงเพรียวบางมีสไตล์ ตั้งวางบนโต๊ะหรือติดผนังได้ตามต้องการ



 Dolby Digital
จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

เล่นเพลง/ดูภาพ ผ่าน USB Direct
เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ 
คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลใ
ห้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

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

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

การปรับระดับเสียงทุ้มและเสียงแหลม
หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสีย
งสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่
ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง 
(Loudness) 
เครื่องจะขยายเสียงทุ้มและเสียงแหลม 
ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างส
มดุลมากยิ่งขึ้น

12-bit/108MHz video DAC
Video DAC 12 
บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็
อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่
ายที่แท้จริง 
โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีควา
มสม่ำเสมอ 
ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ 
ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต 
ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภา
พด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

Progressive Scan
Progressive Scan 
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 
2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า 
ซึ่งต่างจากการ 
สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จ
อก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ 
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน
คราวเดียว 
ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอี
ยดสูงสุด 
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว 
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโด
ยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ
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เสียง
• พลังขับเสียง: 2x20 วัตต์ RMS+ 60 วัตต์
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง, 
เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D"

• ระบบเสียง: Dolby Digital
• กำลังขับ (RMS): รวม 100W RMS

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, 

วูฟเฟอร์ขนาด 3"
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD-วิดีโอ, ิวิดีโอ CD/SVCD, 

ซีดีภาพ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, ซูม, 

การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดิสก์, 
กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, 
เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพช้า

• โซนของแผ่น DVD: 3
• ประเภทตัวโหลด: สล็อต
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, CD-R/RW, DVD+R/+RW

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

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

การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 
ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า

• รองรับป้าย ID3
• ประเภทตัวโหลด: สล็อต
• 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

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

coaxial out, ช่องสัญญาณออก AV
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: S-Video (ใน Hosiden), 

Component Y Pb Pr (cinch)
• USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน 
USB

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

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสาอากาศ FM, 

สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, ใบรับประกันทั่วโลก, 
สายไฟ AC, สายวิดีโอ Component (R/G/B)

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

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

200 x 250 x 110 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

140 x 220 x 33 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

486 x 368 x 224 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

170 x 197 x 302 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7.5 กก.

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