
 

 

Philips
DVD mikro házimozi 
rendszer

MCD802
Tökéletes moziélmény

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően
A HDMI 1080p felkonvertálásnak és a 2 x 200 W RMS kimeneti összteljesítményének köszönhetően a 

Philips MCD802 DVD mikro házimozi rendszer tökéletes moziélményt varázsol egyenesen a 

nappalijába. Az egy gombnyomással működő MP3-felvételi funkció kényelmesen kiegészíti zenehallgatási 

élményét.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
• A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti
• Egygombos MP3-felvétel, nem kell számítógép
• USB Direct MP3 formátumú zene lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért



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

HDMI 1080p
A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagy felbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 

digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang hordozására az analóg jelek 
konvertálásának elkerülésével. Az eredmény 
tökéletes, teljesen zajmentes kép- és 
hangminőség.

MAX hangerő
A MAX Sound technológia kiemeli a 
mélyhangokat, maximálisra növeli a 
teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási 
élményt biztosítja a gomb egy érintésére. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-
beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és 
maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy 
torzulás lépne fel. A végeredmény a 
hangspektrum és a hangerő érezhető 

felerősödése, amely erőteljesen kiemeli a 
hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

MP3 Link a hordozható zenéhez
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 
összeköttetés különösen kényelmessé teszi 
mindezt azáltal, hogy mindehhez elég az MP3-
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Egygombos MP3-felvétel
Egygombos MP3-felvétel, nem kell számítógép
MCD802/12

Fénypontok
DVD mikro házimozi rendszer



Kiadás dátuma  
2016-12-15

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 200 W RMS
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai 
hangerő, MAX hangerő

• Hangrendszer: Dolby Digital, DTS, Sztereó

Hangszórók
• Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, 

Levehető hangszórórácsok, 3 utas, 5,25"-es 
mélynyomó, kúpos magassugárzó

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD 

videó, Kép-CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 

PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, 
Dinamikatartomány összenyomása

• DVD régiókód.: 2
• Videobővítés: Progresszív pásztázás
• USB Direct lejátszás: JPEG

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

CD, CD-R, CD-RW, USB flash meghajtó
• 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, Ismétlés, 
Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangfelvétel
• Audiofájl formátuma: MP3
• Átviteli sebesség: 64 k - 320 k
• Adatrögzítő média: USB-eszköz
• Rögzítési sebesség: 3X
• USB felvételi források: CD

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó

• Automatikus digitális hangolás: Van
• Programozott állomások: 40

Csatlakoztathatóság
• Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr 

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

• Aux be: 2 x (bal/jobb) / RCA
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, Vonalkimenet, 

Digitális audió ki, HDMI-kimenet
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Mikrofon: Mikrofonaljzat
• USB: USB-gazdaport

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: magyar, 

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

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), 

Vezérlőkábel, Váltakozó áramú hálózati kábel, FM 
antenna

• Távvezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

270 x 190 x 323 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

189 x 406 x 340 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

730 x 486 x 397 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 19,2 kg

Kapcsoló
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.
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