
 

 

Philips
DVD mikro házimozi 
rendszer

MCD716
Kiemelkedő kép- és hangélmény

USB Direct lejátszással
A kiváló minőségű összetevőkből álló rendszert divatos és lenyűgöző külső jellemzi. A 
fényes fekete hangszórók kivételes hangjának és a DVD-lejátszásnak köszönhetően 
egyetlen mikrorendszerben élvezheti audio- és videofelvételeit.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
• 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Közvetlenül az USB-eszközökről tekinthetők meg a fényképek, hallgatható a zene
• D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
• Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2 x 50 W kimenő RMS összteljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Fényes, fekete fa hangsugárzók
• Csúcsminőségű tervezésű összetevők állvánnyal
• Sajtolt alumínium készülékház



 12 bit/108 MHz videó DAC
A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg 
átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden 
részletét. Finom árnyékokat és egyenletes 
színátmeneteket nyújt, így a kép 
természetesebb és élénkebb. A hagyományos 
10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy 
képernyők és projektorok használatakor.

Dolby Digital
Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audió szabvány az emberi fül 
működését veszi alapul, általa nagyszerű 
minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

USB Direct zenelejátszás és fényképek 
megtekintése
Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a 
rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön 
digitális formában tárolt zenét és fényképeket a 
családtagokkal és barátaival.

D osztályú erősítő
A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg 
jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet 
digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy 

demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső 
kimenet. A felerősített digitális kimenet a 
digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb 
hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D 
osztályú digitális erősítőnek több mint 90%-kal 
nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos 
AB erősítőknek. Ez a nagy hatékonyság kis 
helyigényű, erőteljes erősítőt eredményez.

szalagos magassugárzó 
mikrorendszerben
A neodímium szalagos monopólus 
magassugárzó olyan magassugárzó, amely 
dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a 
szolgáltatás általánosan fejlett 
audiorendszerekben használatos, hogy az 
eredetit kitűnően megközelítő hangot 
állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és 
dóm magassugárzók az irányított sugárzású 
lengőtekercs elvén működnek, míg a 
monopólus neodímium szalagos 
magassugárzók magas frekvenciákat 
sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. 
Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum 
szélességét a magasabb hangok esetében, és 
kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a 

kompakt audiorendszerekben is széles, 
kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

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.

Csúcsminőségű tervezésű összetevők
Az apró részletekig megtervezett DVD 
mikrorendszer tartozéka a négy darab 
háromszög alakú lábbal ellátott állvány. Ez 
megakadályozza az erősítőből és a DVD-
betöltőből érkező, rezgés, túlmelegedés vagy 
elektromágneses interferencia által generált 
összes hangfrekvencia-torzítást. Az eredmény 
a lágy és kiváló minőségű hangvisszaadás.
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Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2x50 W RMS / 2x100 W 

zenei teljesítmény
• Hangzásjavítás: „D" osztályú digitális erősítő, 

Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus 
basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő

• Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, Szalagos magassugárzó, 5"-

es mélynyomó, Bass Reflex hangszórórendszer, 
Levehető hangszórórácsok

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, Kép-

CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 
PBC, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemez menü, 
Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, 
lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Lassú mozgás

• DVD régiókód.: 2

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Motoros, Tálca
• Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• RDS: Programtípus, Rádiótext, RDS órabeállítás, 

Állomásnév

• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb), Analóg hangkimenet (bal/jobb)
• Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr 

(cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video 
(Hosiden csatlakozón), SCART

• Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális 
audiokimenet, FM antenna

• USB: USB-gazdaport
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós 

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

holland, francia, német, olasz, portugál, spanyol, 
svéd, török

• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Javaslatok: DIM-üzemmód
• Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), 

Vezérlőkábel, FM antenna, Nemzetközi 
garancialevél, Váltakozó áramú hálózati kábel

• Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, 
holland, francia, spanyol, olasz

• Távvezérlő: 47 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

160 x 270 x 220 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

240 x 160 x 230 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

525 x 375 x 330 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 12,5 kg

Kapcsoló
• tápellátást biztosító: 220-240 V, 50 Hz
•
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