
 

 

Philips
Elengáns DVD 
mikrorendszer

Vezeték nélküli mélynyomó
falra szerelhető

MCD388
A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang
Ismerje meg a korábban soha nem tapasztalt audio/video élményeket a falra szerelhető, 
elegáns Philips DVD mikrorendszerrel. Számtalan forrásból származó tartalom lejátszása. 
A teljes nagy felbontású multimédia illesztőfelület (HDMI) gondoskodik az élesebb képről.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Digitális, vezeték nélküli mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Magas és mély hangok hangerejének javítása
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
• USB Direct és SDHC kártyanyílás zene- és videolejátszáshoz
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• Dolby Virtual hangsugárzó a házimoziélmény megteremtéséhez
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető



 DVD, DivX® és MP3/WMA-CD 
lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb 
kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, 
(S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture 
CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. 
Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az 
SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a 
nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb 
képet biztosít. A DivX® támogatottság azt 
jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet 
meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 
alapú videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható 
DVD lemezen.

Vezeték nélküli digitális mélynyomó

Digitális, vezeték nélküli mélynyomó a 
mélyhangok optimális reprodukálása 
érdekében. Az eredmény a mélytartományban 
található hangok tökéletes visszaadása 
minimális torzítás mellett.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Fiziológiai hangerő
A hangspektrumban a magas és alacsony 
hangfrekvencia-tartományok relatív 
értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi 
fül számára - különösen kis hangerő mellett. A 
Loudness (fiziológiai hangerő) funkció 
bekapcsolásával a mély és magas hangok 
felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb 
hanghatást eredményez.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a 

hangerő-beállítás: mély vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus 
basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

100 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 100 W. Az 
RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, 
ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis 
az erősítőből a hangszóró felé továbbított 
elektromos energia, wattban mérve. A 
hangszóró felé továbbított elektromos energia 
naysága és a hangszóró érzékenysége 
határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. 
Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb 
a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Falra szerelhető

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes 
kombinációjaként a Philips audiorendszerek 
beleolvadnak otthona kialakításába. Az 
audiorendszer alapzata egy állvány, így a 
rendszer biztonságosan és tetszetősen 
elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés 
ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön 
számára, mint a szabadon álló állvány.
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Hang
• Hangzásfokozás: Digitális hangzásszabályzás, 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, hangerő, 
„D" osztályú digitális erősítő, Dolby Digital, Dolby 
Virtual hangsugárzó

• Kimeneti teljesítmény: Összesen 100 W RMS, 2 x 
20 W RMS + 60 W

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórók: 3"-es mélynyomó
• Mélynyomó típusa: aktív
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Videolejátszás
• DVD régiókód: 2
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, VCD/

SVCD, kép-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállás, 

PBC, Nagyítás, szülői felügyelet, lemez menü, gyors 
visszaugrás, gyors előreugrás, OSD, lassú mozgás, 
lejátszás folytatása a leállítás helyétől

Kép/Kijelző
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

videominta-vételezés, video-túlmintavételezés

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, SD- és MMC-kártya, USB 
flash meghajtó

• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, következő/előző műsorszám keresés, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Egyebek: ID3 tag támogatás
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• RDS: állomásnév, RDS órabeállítás, programtípus
• Programozott állomások: 20
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: Automatikus digitális 

hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio-/videokimenet: komponens videokimenet, 

kompozit videokimenet (CVBS), digitális koaxiális 

audiokimenet, HDMI-kimenet, Fejhallgató (3,5 
mm), S-Video kimenet

• Aux be: 2xRCA (audió)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• USB: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Betöltő típusa: motoros, nyílás
• Továbbfejlesztett kijelző: DIM-üzemmód
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, török
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: falra szerelhető

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), 

MP3 Link kábel, hálózati kábel, SCART adapter
• Távvezérlő: 40-gombos, lítiumelemmel
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Egyebek: FM antenna, Gyors üzembe helyezési 

útmutató
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 8 kg
• Csomag mélysége: 250 mm
• Főegység mélysége: 120 mm
• Csomag magassága: 350 mm
• Főegység magassága: 235 mm
• Csomag szélessége: 565 mm
• Főegység szélessége: 525 mm
• Mélynyomó mélysége: 300 mm
• Mélynyomó magassága: 195 mm
• Mélynyomó szélessége: 170 mm

Tápellátás
• Tápegység: 50/60 Hz
• Tápegység: 110 - 240 V

Zöld
• Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, kép-CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
•
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