
 

 

Philips
DVD Micro Theater

MCD802
Experienţă cinematografică totală

cu HDMI 1080p upscaling
Cu HDMI 1080p şi putere totală 2x200W RMS, DVD Micro theater MCD802 Philips 
creează experienţa cinematografică în camera dvs. de zi. Funcţia sa de înregistrare MP3 
cu o singură atingere este comodă pentru plăcerea audiţiei muzicale.

O experienţă cinematografică mai profundă
• Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii

Pentru o experienţă audio mai bogată
• 2x200 W RMS / 6500 W PMPO
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Plăcerea de a asculta muzica preferată
• Înregistrare MP3 cu o singură apăsare, fără PC
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu



 Dolby Digital
Deoarece Dolby Digital, standardul audio 
multi-canal digital cel mai bun din lume, 
utilizează modul natural în care urechea 
procesează sunetele, veţi avea parte de sunet 
surround de cea mai bună calitate, cu repere 
spaţiale reale.

HDMI 1080p
Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 

permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

MAX Sound
Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase și cele înalte, mărind la maxim 
performanţa volumului și creând o experienţă 
audio impresionantă printr-o simplă atingere 
de buton. Circuitul electronic sofisticat 
calibrează sunetul existent și setările 
volumului, amplificând la maxim, instantaneu, 
basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul 

final este o amplificare semnificativă atât a 
spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând 
forţă piesei ascultate.

Legătură MP3 pentru muzică portabilă
Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Înregistrare MP3 cu o singură apăsare
Înregistrare MP3 cu o singură apăsare, fără PC
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Sunet
• Putere de ieșire: 2x200 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum, MAX 
Sound

• Sistem audio: Dolby Digital, DTS, Stereo

Difuzoare
• Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, Grile 

pt. boxe detașabile, 3 căi, Woofer de 5,25", Cone 
Dome Tweeter

Redare video
• Medii de redare: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 

Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, 

Redare lentă, Zoom, Restricţionare acces minori, 
Compresie în interval dinamic

• Regiune DVD.: 2
• Caracteristici superioare video: Scanare progresivă
• Redare USB Direct: JPEG

Redare audio
• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW, Unitate flash USB
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle, 
Stop

Înregistrare audio
• Format fișier audio: MP3
• Rată de biţi: 64 k - 320 k
• Înregistrare media: Dispozitiv USB
• Viteză de înregistrare: 3x
• Surse de înregistrare USB: CD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 40

Conectivitate
• Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr 

(RCA), CVBS Compozit (galben), S-Video 
(Hosiden), SCART

• Intrare AUX: 2 x (S/D)/ RCA
• Alte conexiuni: Antenă FM, Ieșire line-out, Ieșire 

audio digital, Ieșire HDMI
• Căști: 3,5 mm
• Microfon: Conector microfon
• USB: Port USB

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Limbi OSD: Engleză, Chineză tradiţională
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Indicaţii: Mod DIM
• Eco Power Standby: 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de comandă, Cablu de alimentare CA, 
Antenă FM

• Telecomandă: 49 de taste cu 2 baterii AAA

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 270 x 190 x 323 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

189 x 406 x 340 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

730 x 486 x 397 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 19,2 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.
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